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Απ΄ ὅσα ὁ [αχυδρόμος μᾶς φέρνει 
Στὸν ἀπολογισμὸ πεπραγμένων καὶ δραστηριότητας γιὰ τὸ χρό- 

νο ποὺ πέρασε, ποὺ ἔκαμε ὁ πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Με- 

λετῶν στὴ Γενικὴ Συνέλευση, διαθάζουµε: 
«...α) Τὸ Δ.Σ., καὶ ἐγὼ ἰδιαίτερα, τούτη τὴ φορὰ δὲν ἐρχόμαστε 

στὴ Γ. Σ. γιὰ νὰ ζητήσουμε περγαμηνὲς ἐπιτευγμάτων ἀφοῦ θεωῶ- 

ροῦμε ὅτι τὸ ἔργο µας κατὰ τὴ χρονιὰ ποὺ πέρασε δὲν ῆταν αὐτὸ 

ποὺ θέλαμε καὶ ποὺ ἔπρεπε. Ἡ ἔλλειψη χρημάτων ὅμως περιόρισε 

τὴ δραστηριότητα τῆς Εταιρείας µας πάρα πολύ. Εἶναι ὅμως ἁλή- 

θεια ὅτι τηρήσαµε πιστὰ τὴν ἐντολὴ ποὺ μᾶς δώσατε στὴν περυσινὴ 

Γ.Σ. καὶ ἡ ὁποία ἦταν σαφής: οἰκονομία. Κάναμε λοιπὸν περικοπὴ 

σ’ ὅλες τὶς δαπάνες καὶ περιοριστήκαµε στὶς ἀπολύτως ἀναγκαῖες, 

ὅπως τὸ ἐνοίκιο τοῦ Λ.Μ.Φ., ὃ φωτισμός, τὸ τηλέφωνο, καὶ στὴν ἔκ- 

ὃοση τοῦ περιοδικοῦ. 
Παρ’ ὅλες τὶς ἐνέργειές µας στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ Ἔ- 

πιστημῶν γιὰ τὴ συνέχιση τῆς πενιχρῆς, ἔστω, οἰκονομικῆς ἐνισχύ- 

σεως ποὺ κάθε χρόνο μᾶς ἔδινε καὶ τὶς παραστάσεις στὸν κ. 

Νομάρχη καὶ τοὺς ὑπεύθυνους περιφερειακῆς ἀναπτύξεως δὲν κα- 
τορθώσαµε νὰ καλύψουμε οὔτε τὰ θασικά, πάγια, ἔξοδά µας. Νὰ 
θεωροῦν ἄχρηστω τὸ «Λαογραφικὸ Μουσεῖο» ἄραγε; Πάντως πήρα- 

µε πάρα πολλὲς ὑποσχέσεις. 
ϐ) Παρὰ τὴν οἰκονομικὴ δυσχέρειά µας κατορθώσαµε νὰ συνε- 

χίσουµε τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ µας. Θὰ ἔλεγα δέ, μὲ ὑπερηφά- 
νεια, ὅτι καταρρίψαµε ρεκὸρ ἀντοχῆς ἀφοῦ κανένα ἄλλο ἔντυπο στὴν 
περιοχή µας δὲν ἄντεξε τόσο χρόνο στὰ πολύπλευρα προθλήµατα, 
δὲν ἔφτασε δηλαδὴ στὸ 24ο τεῦχος. Χρειάζεται ὅμως πάντοτε τὴ συµ- 
παράσταση ὅλων µας καὶ τὴ συνεχῆ προσπάθεια γιὰ τὴ διατήρηση 
καὶ τὴ Θελτίωσή του. Βέοι συνεργάτες εἶναι ἀπαραίτητοι, ὅπως, 

πολλὲς φορές, τονίσαµε. Ἐνδεικτικὰ πάντως ἀναφέρω ὅτι καθηµε- 
ρινὰ μᾶς τὸ ζητοῦν ἄγνωστες σὲ μᾶς θιθλιοθῆκες τῆς χώρας µας 

γιὰ τὸν ἐμπλουτισμό τους καὶ ἀπὸ παντοῦ λαθαίνουµε ἐπαινετικὰ 

γράμματα. 
Υγ) Ἡ ἔκδοση τῆς ἐπετηρίδας «ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» δὲν πρα- 

γματοποιήθηκε καὶ ἐφέτος γιὰ τὸ γνωστὸ λόγο, τὴν οἰκονομικὴ δυ- 

οπραγία δηλαδή, καίτοι ἡ ὕλη της εἶναι ἕτοιμη. Στὴν προηγηθεῖσα 
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Έκτακτη Γ. Σ. ἀποφαοίστηκε ἡ ἔκδοση μὲ προαγορὰ τευχῶν. Τοῦτο 
δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολο, ἂν µάλιστα ἀναλογιστεῖ κανένας τὸ προ- 
ηγούμενο τοῦ Α΄ τόμου πού, παρὰ τὴν ἐκλεκτὴ ὕλη, τὴν ἐπιμελημέ- 
νη ἔκδοση καὶ τὴν εὐμενῆ ὑποδοχὴ τῆς κριτικῆς, δὲν σηµείωσε τὴν 
ἀνάλογη ζήτηση. Γι’ αὐτὸ καὶ προτείναµε τὸν ἐσωτερικὸ δανεισμὸ 
μὲ τὴν ἀγορὰ τουλάχιστον 10 ἀντιτύπων ἀπὸ κάθε µέλος καὶ τὴ διά- 
θεσή τους ὥστε νὰ καλυφθεῖ ἕνα µέρος τῆς ἀπαιτούμενης γιὰ τὴν 
ἔκδοση δαπάνης ἀλλά καὶ νὰ διευρυνθεῖ ἡ κυκλοφορία τους. 

δ) Καὶ τελευταία ,ἀφοῦ ἐκφράσω πρὸς ὅλους τὶς εὐχὲς τοῦ Δ. Σ. 
γιὰ τὸν καινούργιο χρόνο, καὶ τὶς εὐχαριστίες του πρὸς ὅλα τὰ µέ- 
λη τῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴ συμπαράσταση καὶ πρὸς ὅσους Φοήθησαν 
τὸ ἔργο του ἠθικὰ καὶ ὑλικά, καὶ ἀφοῦ εὐχαριστήσω καὶ προσῶπι- 
κά, τὰ µέλη τοῦ ἀπερχόμενου Δ. Σ. γιὰ τὴν ἁρμονικὴ συνεργασία 
µας πρέπει νὰ ὑποθάλω τὴν παραίτησή µας λόγω λήξεως τῆς θη- 
τείας. Καὶ εὔχομαι στὸ Δ.Σ. ποὺ θὰ προέλθει ἀπὸ τὶς ἀρχαιρεσίες 
κάθε ἐπιτυχία στὸ δύσκολο ἔργο του. Εὐχαριστῶ», 

Σχολιάζοντας τὰ γεγογότη 
1.---ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Ὁ μὲ ὅλο καὶ πιὸ γρήγορο ρυθμὸ συντε- 

λούμενος ἀφανισμὸς τῶν πουλιῶν τοῦ τόπου μας -- ὅπως καὶ ὅλης 
τῆς πανίδας του ἄλλωστε -- ποὺ ἐφέτος ἔφτασε σὲ ὁριακὸ σημεῖο, 
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ προκαλεϊῖ ἔντονη ἀνησυχία σὲ ὅλους. Τί νὰ συμ- 
θαίνει, ἄραγε, καὶ στὸ «λόγγο» µας ὅπου ἄλλοτε φτερούγιζαν ἁμέ- 
τρητα κοπάδια διάφορων πουλιῶν -- μυριάδες ὁλόκληρες -- σήµε- 
ρα δὲν ἀπόμειναν παρὰ ἐλάχιστα -- θλιθερὰ κατάλοιπα ἑνὸς πλου- 
σιότατου, κάποτε, φτερωτοῦ κόσμου; Καὶ θ᾽ ἀποδεχθοῦμε ἁδιαμαρ- τύρητα τὸν ἀπειλούμενο ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμό τους καὶ τὴ µετα- 
τροπὴ τῆς περιοχῆς µας σὲ ενεκρὴ γῆ» μὲ ὅλα τὰ κακὰ ἐπακόλουθα; 
Τὰ προηγηθέντα παθήµατα ἄλλων περιοχῶν δὲν μᾶς δίδαξαν ἁἀκό- 
μα ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαταράσσεται ἀτιμωρητὶ ἡ ἰσορροπία 
τῆς φύσεως; 

Τὰ αἴτια τῆς θλιθερῆς αὐτῆς καταστάσεως εἶναι, θέθαια, πολ- λά. Ἡ ὁλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων καὶ ἐντομοκτόνων, οἱ ἄνεξέ- λεγκτο! ἀεροψεκασμοί, ἡ εὐχερὴς προσπέλαση τῶν θουνῶν, χάρη στοὺς δασικοὺς δρόμους, ποὺ ἐξαφάνισε τὰ φυσικὰ καταφύγια τῆς 
πανίδας, ἡ καταστροφὴ πλείστων θιοτόπων, ἡ τρομακτικὴ αὔξηση 
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κυνηγῶν καὶ ἡ δυνατότητα ὁμαδικῆς μεταφορᾶς τους ἀπὸ τόπο σὲ τόπο, ἡ τελειότητα καὶ ἡ ἀφθονία τῶν µέσων θήρας καὶ ἡ μὲ ποικίλους τρόπους λαθροθηρία εἶναι μερικὰ ἀπ᾿ τὰ πιὸ γνωστά. Ὀρισμένα ἀπ᾿ αὐτά, ὅπως ἡ χρήση φυτοφαρμάκων καὶ ἐν- 
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τοµοκτόνων, οἱ ἀεροψεκασμοί, ἡ ἀποξήρανση λιμνῶν, δὲν εἷ- 
ναι θέδαια δυνατὸν νὰ ἀποφευχθοῦν, μπορεῖ ὅμως νὰ γίνονται 

μὲ περίσκεψη καὶ συνεχῆ ἔλεγχο τῶν ἐπιπτώσεών τους. Τὰ ὑπόλοι- 
πα μπορεῖ -- καὶ πρέπει-- νὰ μποῦν κάτω ἀπὸ κάποιο οὐὖσια- 
στικότερο καὶ αὐστηρότερο ἔλεγχο τῆς πολιτείας ὥστε νὰ µετρια- 
στεῖ τὸ κσκό. ΙΚαὶ εἰδικότερα πρέπει νὰ ἐλέγχεται αὐστηρά ἡ ἐμπο- 
ρία θηραμάτων πού, τελευταῖα, πῆρε ἀπροσδόκητες διαστάσεις καὶ 
ἐξελίχθηκε σὲ µάστιγα τῆς πανίδας. Ἡ ἀγοραπωλησία «χοντρῶν» 
βηραμµάτων, παρ’ ὅτι ἀπαγορευμένη, δὲν εἶναι κάτι καινούργιο στὴ 
χώρα µας οὔτε ἀποτελεῖ μυστικὸ -- ταθέρνες ποὺ σερθίρουν κυνῆγι 

προθάλλονται ἀκόμα καὶ ἀπ᾿ τὸ «Ἀρυσὸ “Ὁδηγὸ» τοῦ ΟΤΕ. Ἡ ἆνε- 
Σήγητη ἀνοχὴ καὶ ἡ ἀτιμωρησία ἀποθράσυνε τόσο τοὺς «ἐπαγ- 
Ὑελματίες» τοῦ εἴδους -- ἂς θυμηθοῦμε καὶ κάτι ᾿Ιταλοὺς -- ὥστε νὰ 

ἐπεκτείνουν τὴ «δραστηριότητά τους» ὣς τὰ μικροπούλια. Κι’ ἔτσι, 
τὶς πρῶτες µέρες τοῦ χρόνου τούτου κάµαν τὴν ἐμφάνισή τους σὲ 

προθήκη κρεοπωλείου τσίχλες (80 δρχ. ἡ µία), συγκομιδή κάποιων 
ωσπόρτσµεν, προφανῶς, «κυνηγῶν» τὶς ἡμέρες τοῦ χιονιοῦ καὶ τῆς 
θαρυχειμωνιᾶς ποὺ εἶχαν προηγηθεῖ, 

Αὐτὴ ἡ ἐμπορία, ὅπως καὶ ἡ ποικιλόμορφη λαθροθηρία καὶ τὸ 
«ὁμαδικὸ» κυνΏγι, που τὴν ἐκτρέφουν, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ πα- 
ταχθεῖ. Καὶ στὴν προσπάθεια αὐτὴ πρέπει νὰ συμμετάσχουν ἑνερ- 
Ὑά, ἐκτὸς ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ λαό, ποὺ οἱ «ἁρμόδιοι» τὸν ϐΘυ- 
μοῦνται ὅταν διαπιστώσουν τὴν ἀποτυχία ἢ τὴν ἀνεπάρκειά 
τους, τόσο οἱ ἴδιοι οἵἱ κυνηγοὶ ὅσο καὶ ἡ πολιτεία. Οἱ πρῶτοι 

-- πρὸς ἀποφυγὴ κάθε παρεξηγήσεως, δηλοῦται ὅτι καὶ ὁ γράφων 

εἶναι κυνηγὸς --- πρέπει ν᾿ ἀναθεωρήσουν κάποιες... ρωμαντικὲς ἀν- 

τιλήψεις περὶ «συναδελφικότητας» καὶ νὰ πάψουν νὰ καλύπτουν -- 

ἢ νὰ δικαιολογοῦν -- ἐκείνους ποὺ μὲ τὶς πράξεις τους καταρρα- 
κώνουν κάθε ἔννοια τοῦ κυνηγίου ὡς ἀθλήματος καὶ ἁμαυρώνουν 
τὴν εἰκόνα τοῦ κυνηγοῦ ὡς φυσιολάτρη. Γιατί, ἂς μὴν κρυθόµαστε 
πίσω ἀπ᾿ τὸ δάκτυλό µας, «κυνηγοὶ» μὲ ἄδειες γενικὲς καὶ σύγχρο- 
γες καραμπίνες εἶναι οἱ... προμηθευτὲς κάθε ταθέρνας ἢ κρεοπω- 
λείου καὶ οἵ... ἐπιδρομεῖς τοῦ Σαθθατοκύριακου ποὺ ξεχυνόµενοι ἀπ᾿ 
τὰ πούλμαν ἐξολοθρεύουν ὅ,τι θρεθεῖ µπροστά τους. Ἐνδεικτι- 
κἡ εἶναι ἡ εἴδηση ὅτι ὁ Γκιαοὺρ ἀντᾶς, ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλίτερους 
καὶ πλουσιότερους θιότοπους τῆς Εὐρώπης, ἄρχισε νὰ παρουσιάζει 

ἔκδηλα τὰ οηµάδια τῆς «δραστηριότητάς» τους -- ἐλαττωθῆκαν ἆ- 
νησυχητικὰ καὶ τὰ εἴδη τῆς πανίδας καὶ ὁ ἀριθμός τους κατὰ εἴδη. 

᾿Απὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ πρέπει νὰ κινητοποιηθεῖ τὸ γρηγορότερο 
ἡ Πολιτεία. Νὰ ραστηριοποιήσει τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες της --- ἄρ- 
κετὰ στοιχίζουν στὸ δηµόσιο ταμεῖο καὶ στὴν τσέπη τῶν κυνηγῶν --, 
γὰ συντονίσει τοὺς διάφορους φορεῖς ὥστε νὰ μὴν ἀλληλοαναιροῦν- 
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ται καὶ ἀλληλοεξουδετερώνονται καὶ νὰ ἐφαρμόσει αὐστηρὰ ὅσα οἱ 

νόμοι προθλέπουν πρὸς κάθε κατεύθυνση --, μηδὲ τῆς ἰδικῆς της 

ἐξαιρούμενης. 

Γιατὶ δὲν εἶναι νοητὸ --ἀλλὰά οὔτε δίκαιο καὶ ἠθικὸ-- νὰ φροντίζει 

µόνο γιὰ τὸν προσπορισμὸ χρημάτων ἀπὸ τοὺς κυνηγοὺς --- ἡ ἄδεια 

θήρας συναγωνίζεται τὰ «εἰσαγόμενα εἴδη πολυτελείας» -- καὶ ν΄ 

ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ζητήματα τῆς θήρας καὶ τὴν πανίδα. 

Εἶναι καιρὸς πιὰ γιὰ σοθαρὴ δουλειά. 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Μιὰ µικρὴ δραστηριοποίηση τῆς πολιτείας πρὶν 

λίγες ἡμέρες ὁδήγησε στὴν κατάσχεση ἑκατοντάδων πουλιῶν --- 

καρδερίνες, φλῶροι, γαλιάντρες -- ποὺ προορίζονταν γιὰ ἐμπόριο, 

καὶ στὴν ἀπελευθέρωσή τους. "Ασχετα μὲ τοὺς ἐνδοιασμοὺς ποὺ ἐκ- 

φράστηκαν γιὰ τὴ δυνατότητα ἐπιθιώσεώς τους ἦταν μιὰ σωστὴ καὶ 

ἐνδεδειγμένη ἐνέργεια. Νᾶναι, ἄραγε, τὸ δεκίνηµα; "Ας τὸ εὐχη: 

θοῦμε. 
2-- ΕΥΓΕ. Ἡ εἴδηση πέρασε στὰ «μικρὰ» νέα τῶν ἐφημερίδων: 

Ἕνας ἀγρότης ἀπ’ τὴν περιοχἡ τῶν ᾿Ιὠαννίνῶν πρόσφερε ἀγρὸ ἆ- 

ξίας 2 ἑκ. δραχμῶν σὲ θορειοηπειρώτη συμπατριώτη µας, φυγάδα 

ἀπὸ τὴν κόλαση τῆς ᾽Αλθανίας, προκειµένου νὰ συµθάλει στὴν ἄπο- 

κατάστασή του. Ἡ ἔμπρακτη συμπαράσταση στὸν κατατρεγµένο 

πρόσφυγα δείχνει, ἁδιάψευστα, τὰ αἰσθήματα φιλαλληλίας ποὺ δια- 

κατέχουν ἀκόμα πολλοὺς συμπατριῶτες µας παρὰ τά.. κελεύσμα- 

τα καὶ τὴ νοοτροπία τῆς ἐποχῆς -- παρήγορο, ἀληθινά, σηµόδι. 

Καὶ ἡ προσφορὰ ἀποχτάει ἀκόμα μεγαλύτερη ἀξία γιατὶ προέρ: 

χεται ἀπὸ ἕναν ἁπλὸ ἄνθρωπο τοῦ λαοῦ κι’ ὄχι ἀπὸ κανένα µεγαλο- 

σχήµονο ἢ ὑψηλὰ ἱστάμενο, ποὺ --- δυστυχῶς -- µόνο γιὰ τὰ μεγάλα 

λόγια τους διακρίνονται. 

ΕΟγΕ του, λοιπόν. 

3- . «ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗ;» -- Ἡ εἴδηση τοπικῆς ἐφημερίδας ὁ- 

μολογοῦμε ὅτι μᾶς ἐξέπληξε -- ἐκλάπηκαν, γράφει, ἀπὸ τὸ Μονα- 

στῆρι τῆς Βαρνάκοθας ἀντικείμενα ἐξαίρετης τέχνης καὶ σηµαντι- 

κῆς ἀξίας. Καὶ τοῦτο γιατὶ δὲν μπορούσαμε ποτὲ νὰ πιστέψουμε ὅτι 

τὰ παθήµατα ποὺ προηγήθηκαν -- Κουτσουρός, ἅη Γιάννης Δεσφίνας, 

"Άγιοι ᾽Απόστολοι ”Αμϕισσας κ.ἄ. -- δὲν θὰ εἶχαν γίνει µαθήµατα 

καὶ ὅτι οἱ ἐπανειλημμένες προειδοποιήσεις διαφόρων συμπατριωτῶν, 

ποὺ ζωηρὰ ἀνησυχοῦν, δὲν θὰ εἶχαν ληφθεῖ σοθαρὰ ὑπ ὄψη ἀλλὰ 

θὸ εἶχαν πέσει στὸ κενό. 

᾽Αμέλεια, ἄραγε, ὀλιγωρία, ἁδιαφορία ἢ ὑπερθολικὴ ἐμπιστο- 

σύνη τῶν ἁρμοδίων στίς... ἀγαθὲς προθέσεις τῶν κλεπτῶν ἔναντι τῶν 

μοναστηριῶν; "Όποια πάντως καὶ ἂν εἶναι ἡ διαπίστωση εἶναι ἀάπο- 

γοητευτικἡ --- γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμα ἡ διαφύλαξη τῆς προγονικῆς κλη: 

ρονοµίας ἀποδείχθηκε πλημμµελής. 

Δυστυχῶς, Δ.Ι. 
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ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ’2ἱ 

ΠΛΠΑΝΤΡΙΑΣ 0 ΚΟΥΚΟΒΙΣΤΙΑΝΟΣ 

«Ἀρυσὲς ἐλπί 

σὰν ὁ ᾽Αγώνας 

Εΐνα: θαρὺ τὸ χρέος µας ἀπέναντι στοὺς 

Πρωικούς μαχητὲς τῆς ᾿Ἀλευθερίας καὶ 

πρέπει ἡ μνήμη τους νὰ διατηρηθεῖ αἰώ- 

για μὲς στὴν ψυχή µας. Ἐΐναι φάροι τη- 

λαυγεῖς, ποὺ φωτίζουν τὸ γοῦ µας, γιὰ νὰ 

ὑπηρετοῦμε πιστὰ χι εὐσυνείδητα τὸ ἐθνι- 

κι ἐκεῖνοι ἔπραξαυ. 

μαχητὲς 91, ποὺ 

ἀντρεία του, τὴν πνξυ- 

κὲ σκάφος, ὅπως 
Α β 

Ανάμεσα 

ξεχωρίζει γιὰ τὴν 
ατυχή του ὀξυδέρκεια, 

μοναδιχὸς ἀγωνιστῆς τῆς Ελευθερίας, 
αἔνας» ἀνάμεσα στοὺς πολλοὺς, εἶναι 

θρυλωὼς Παπαντριὰς Μόρης, ὁ Ἐρυχοθι- 

στοὺς τοῦ 

, ς 
τὴν τόλμη του, 

Ξ 
ϱ 

ς 
ϱ 

στιανός, αἰώνιο σύμβολο στὶς γενιές, γιὰ Ὅ 

νὰ, διδάσκονται, ὅτι ἤρωες εἶναι ἐκεῖνοι 

ποὺ θυσιάζονται γιὰ τὴν πατρίδα. 

Ἡ δράση τοῦ Παπαντριᾶ ἀρχίζει πολὺ 

νωρίτερα ἀπ᾿ τὸ Σηκωμὸ τοῦ Γένους τὸ 

1891. Τ”" ἀπάτητα φαράγγια τῆς πατρί- 

δας του Κουχοδίστας γιγάντωσαν τὴν ϕν- 

τ᾽ ἅρματα πρὶν χη: 

βυχθεῖ ἐπίσημα ἡ ᾿Ἐπανάσταση. Δὲν ἄν- 

τεχε νὰ θλέπει τοὺς Τούρκους νὰ φιάνουν 

χΊ; του καὶ ζώστηπκε 

στὰ ὀρεινὰ τῆς Παρνασσίδας. γιὰ νὰ εἶσ- 

πράττουν τὸ «χαράτσυ ἀπὸ τοὺς κατοίκους 

καὶ ν᾿ ἁρπάζουν τὰ Χχοπάδια τους. Στρα- 

τολόγησε μερυκοὺς χωριανούς του καὶ ἅλ- 
λους καὶ ἀμύγονταν στὶς ἐπιθέσεις τῶν 

τούρχίικων. . ἀποσπασμάτων, ποὺ. ξεκινοῦ: 

σαν γιὰ τὰ ὁὀρεινὰ χωριά. 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΣΙΑΚΟΥ 

Ἔθθνος σὲ σένα, 

ἄρχισε, τότε, τὸ Ἐλκοσιένα...» 
. 

Στὰ χαράματα τῆς Ἐπανάστασης ὁ σπὀ 

ρος τῶν Φιλικῶν θρῆκε φυχικὸ κλίμα, γιὰ 
νὰ ρ'ζώσει, τὸ ἴδιο Χκαρπερὸ στὸ λαό, 

στοὺς καπεταναίους καὶ πὲ μερικοὺς ἀπχό- 

Ὅλα, µη προύχοντες τῆς ΠἩαρνασσίδας. 

  

ὍὉ θρυλικὸς Παπαντριᾶς. 

ἔμως, γίνονταν μωστικὰ καὶ χαμηλόφωνα 

γιὰ τὸ φόθο τῶν Τούρκων. Μονάχα ἕνας 

ἦταν ἀγήσυχος, ὃ ἀνυπόταχτος καὶ ἀτίθα- 

σος Παποωτριάς. Γεννημένος χαὶ ἄντρειω 

μένος στὰ χακοτράχαλα διάσελα τῆς Γκιώ- 

γας καὶ τοῦ Παρνασσοῦ -- παπὰς καὶ ὅ- 

πλαρχηγὸς μαζὶ -- στάθηκε γιὰ τὸν τόπο 
στὰ τελευταῖα προεπαναστατικὰ χρόνια ἕ- 

νας φλογερὸς καὶ µεγαλάστοµος ἔπανα- 
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στατικὸς κήρυκας. Έξω ἀπ᾿ τὰ ράσα του 

φοροῦσε τ ἅρματά του. Ἠταν ἡ φλεγό- 
µενή θάτος, ποὺ στὸ πέρασμά της λαμπά- 

ὄνατε τὴ σπίθα τῆς Λευτεριᾶς στὶς φυχὲς 

τῶν ἁπλοϊκῶν ραχιάδων καὶ ὕστερα χα- 

όταν ἄπιαστος χι ἀνέγγιχτος, ὅπως ὁ 

θρύλος. 

Ἡ προεπαναστατικἡ δράση τοῦ ἄρμα- 
"ωμέγου ρασοφόρου ἐνοχλοῦσε πολὺ τοὺς 

Τούρκους τῆς περιοχῆς χι ἔριχναν εὐθύ- 

νες στὸ Δεσπότη τῶν Σαλώνων ᾿Ἠσαῖα, 

ζητώντας τὴν παράδοσή του. Ὁ ᾿Ἠσαίας 
ἐρέθηρε σὲ δύσκολη θέση, γιατὶ καὶ τὸν 
Ηαπαντριὰ ἔπρεπε νὰ προστατέψει καὶ 

τοὺς Τούρχους νὰ ξεγελάσει, ὥσπου νά 

ρθει ἡ ὥρα τοῦ Σηκωμοῦ. Τι αὐτὸ κι ἕ- 
Ύραφε γράμμα στὸν Πατριάρχη Γρηγόριο 

Ε΄, ζητώντας τὴν ὀρμήνεια του. Τί τοῦ 
ἔγραψε δὲν τὸ γνωρίζουμε. Ὑπάρχει µόνο 

ἡ ἀπάντηση τοῦ Πατριάρχη: 

«.Θεοφιλέστατε ᾿ἸἘἨπίσκοπε καὶ ἄδελ- 
Ἠσαία. ᾽Αμϕοτέρας τὰς τιµίας ἐπιστολὰς 

ἔλαδον... Ἡ τοῦ Παπανδρέου πρᾶξις, πα- 

τριωτικὴ μὲν τοῖς γιγνώσχουσι τὰ μύχια, 
πατακρίνουσι δὲ οἳ μὴ εἰδότες τὸν ἄνδρα. 
Ἰρύφα ὑπερασπίζου αὐτόν, ἐν φανερῷ δὲ 

ἄγνοιαν ὑποκρίνου, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ ἐπέχρι- 
νε τοῖς θεοσεθέσιν ἀδελφοῖς καὶ ἀλλοφύ- 

λοις, ἰδίᾳ πράῦνον τὸν Βεζύρην Λλόγοις 
παὶ ὑποσχέσεσιν, ἀλλὰ μὴ παραδοθήτω 
εἷς λέοντος στόµα...». 

Κωνσταντινουπόλει 90 Δεκεμθρίου 1850 

Σ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Ὅ ᾿Ἠσαίας ἔπραξε κατὰ τὴ συµδουλὴἠ 
ποῦ Πατριάρχου, Στὰ κρυφὰ ὑποστήριζε 

τὸ ρασοφάρο παπετάνιο χαὶ στὰ φανερὰ 

τὸν κατέκρινε, ὥστε οὔτε ὁ Παπαντριὰς 

ινδύνεψε, οὔτε ὑποψίες ἔδαλαν οἱ Τοῦρ- 
κοι γιὰ τὸν Ἡσαῖα, 

Ὁ Σπύρος Μελᾶς γράφει, πὼς «ὁ Ἰα- 
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παντρέας εἶχε σκατώσει Τοῦρχο καὶ θγῆ- 

νε Κλέφτης στὰ δουνά». Καὶ συνεχίζει - 
«Όσοι δὲν ξέρων ἅτι τὸ καζάν. ἕθραζε 
χαὶ ὅτι αὐτὸς ἁγῆκε στὴ Φιλικὴ Ἔται- 
ρεία, τὸν χατηγοροῦσαν ὅτι, ἄνθρωπος ἵε- 

ῥμµέγος, εἶχε λερώσει τὰ χέρια του μὲ 

αἷμα. Ὁ Γρηγόριος ξέρει καὶ παραγγέλ- 

λει στὸ Δεσπότη νὰ τὸν σώσει, χωρὶς ὅ- 
µκως Υ) ἀποφανεῖ διόλου. Λόγια καὶ ὑπο- 

σχέσεις στοὺς Τούρκους ἀλλὰ δουλειὰ γιὰ. 

τὴν Ἐπανάσταση, τοῦ παραγγέλλει...». 

Λὐτὸς ὁ Παπαντρέας, ποὺ γλίτωσε τὸ 

μοναχὸ χαρτὶ καὶ Ξεσκεπάζει τὸ παιχνίδ: 
τοῦ Πατριάρχη, ἔγινε σὲ λίγο ἀπ᾿ τοὺς 
π.ὸ σημαντικοὺς ἀρχηγούς στὴν Παρνασ- 

σίδα, στὴ μάχη ἀτρόνητος, ταίρι τοῦ Διά- 
κου. 

Ἡ µεγάλη στιγμἠ τοῦ Σηκωμοῦ, στὶς 
25. Μαρτίου 1821, δρῆκε πανέτουµο τὸν 

ἐμπειροπόλεμο καὶ τολμηρὸ Ἱαπαντρ: 

Ἕτοιμος ἀπ᾿ τὴν ἴδια µέρα νὰ θυσιαστεῖ 

στὸ 6θωμὸ τῆς Ελευθερίας, μαζὶ μὲ τοὺς 
ἄλλους συμπατριῶτες του Ἰουκοδθιστικ- 
νούς, ποὺ ἀπὸ καιρὸ τὸν ἀκολουθοῦσαν. 

Οἱ διάφοροι ἱστορικαί, ποὺ περιγράφουν 

τὶς σπουδαιότερες μάχες τοῦ 1851: πο- 

λιορχία φρουρίου Σαλώνων, μάχη Θερµο- 
πυλῶν (Ἀλαμάνας), Τραθιᾶς καὶ Βασ.- 
λικῶν, ξεχωρίζουν τὸν Παπαντριὰ ἀνά- 

μεσα στοὺς ἄλλους ὁπλαρχηγοὺς γιὰ τὴν 

παλυκαριά του, τὸ θάρρος του, τὴν τόλμη 

του, τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὴν ταχύ- 

τητα στὶς ἀποφάσεις του. Ἡ τύχη, ὅμως, 
δὲν τὸν ἀξίωσε νὰ ζήσει ὥς τὸ τέλος τοῦ 

᾽Αγώνα, γιὰ νὰ χαρεῖ τὴ Λευτεριά, γιὰ 

τὴν ὁποία τόσα πολλὰ πρόσφερε στὸ σύν- 
τοµο διάστηµα ποὺ ἔζησε κι ἀγωνίστηκε. 

Ποιός ξέρει, ἂν θὰ ζοῦσε, πόσο φηλὰ ϐ᾽ 
ὀγέδαινε, ὅπως ἀνέδηκαν καὶ ἄλλοι ὅπλαρ 
χηΥοὶ στὴ Ῥούμελη! "Όμως, ὣς ἔκεῖ ἤτα- 
νε νὰ ζήσει, νὰ δώσει τὸ παράδειγµα στ 

ἁ. 

 



ὅλους, ποὺ τὸν γνώρισαν στὶς παραπάνω 
μάχες χαὶ ὕστερα νὰ φύγει γιὰ πάντα ἀπ᾿ 
τὴ ζωὴ καὶ νὰ χάσει ἡ Πατρίδα ἕναν ἀπ 

τοὺς τολμηρότερους ὁπλαρχηγούς. Γι αὖ- 

τὸ καὶ δ.άστηκε ν΄ ἀοχίσει νωρίτερα τὸν 
ἀγώνα του χατὰ τῶν Γούρκων. Ίσως διαι- 

σθαγόταν, ὅτι δὲν θὰ πρόφθαινε νὰ προσ- 

φέρει πολλὰ στὸν ἱερὸ ᾽Αγώνα καὶ θ:α- 

ζόταν, στὸ Χρόνο τῆς ζωῆς του, νὰ Σρά- 

σει μὲ τόλμη καὶ αὐτοθυσία. 

Τὴ µεγάλη µέρα τοῦ Ῥηκωμοῦ, ὁ ᾿Ἡ- 

σαΐας εὐλογεῖ μὲ συγκίνηση τ' ἅρματα 

στὸ μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία Σαλώ- 

νων, ὀρχίζει τοὺς ἐπαναστάτες καὶ χηρύσ- 

σει τὸν ᾽Αγώνα στὴν Παρνασσίδα. Τότε 

συμφωνοῦν νὰ χτυπήσουν τὰ Ῥάλωνα. 0 

ἨἩαπαντρυὰς μὲ τὸ Μανίκα στρατολογοῦ» 

τετρακόσιους πατριῶτες ἀπ᾿ τὶς περιοχὲς 

Δωριέων καὶ Κυτιιατῶν  (χωριῶν τοῦ 

κάμπου τῆς Γραθιᾶς), ὃ δὲ Γχούρας ἕφτα- 
Χόσιους. ᾿Ανήμερα τοῦ Πάσχα --- στὶς 10 

᾿Απριλίου -- καὶ ὕστερα ἀπὸ φοθερὴ π;- 
Ἱιορχία παραδίνετα:, μαζὶ μ ἑξακόσιους 

Τούρκους, ὁ Βοεθόδας τῶν Σαλώνων Ἰ- 

ζὲτ Βελὴ Μπέης καὶ τὸ Κάστρο τῆς 'Ὢ- 

ριᾶς πέφτει. 

᾽Απὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὁ Παπαντριὰς 

ἀχολούθησε χατὰ πὀδι τὸ πολεμικὸ ἀσχέ- 

ρι τοῦ γερο-Πανουργιᾶ, κεφαλὴ σὲ δικό 
του μπουλούχ.. Ἔπσι, λίγο ἄργότερα, θὰ 

τὸν συναντήσουμε στὴν ἠρωικὴ καὶ πολυ- 

αἵμαχτη μάχη τῆς ᾽᾿Αλαμάνας. Στὸ χωριὸ 
Μουσταφάμπεη ὀχυρόθηκαν ὁ Κομνὰς 

Τράχας καὶ ὃὁ Παπαντριὰς Κουκοδιστια- 

γός, μὲ μερικὰ παλικάρι... Ὁ Παπαν- 
τριὰς ὲ τὸν Τράκα, ταμπουρωµένοι στὰ 

σπίτια, στὴν ἐκκλησία καὶ στὸ μύλο, ἀντι- 
στάθηκαν γενναῖα καὶ πολέμησαν παλικα- 
ρίσυκ. Μετὰ τὴ γνωστὴ γενικὴ χατάρρευ- 

ση, γιὰ νὰ μὴν κχυκλωθοῦν, ἀναγχάστη- 

καν νὰ πυσωγυρίσουν χαὶ νὰ π.άσουν- τὰ 

ψηλώματα. "Όμως ὃ χαλασμὸς τῆς ᾿Άλα- 
μάνας δὲ στάθηκε ἵκανὸς νὰ κχιοτέφει τοὺς 

ἐπαναστάτες... 

Ὅ Παπαντριὰς ἔγινε ἕνας φλογερὸς 
καὶ σκληροτράχηλος πολέμαρχος. Καὶ τὸ 

πολεμικό του αὐτὸ δυνάµωµα θὰ τὸ ἐκφρά- 

σει περίτρανα στὸν «πυρρίχιο παὶ στὴ 

μεγάλη ἀντίσταση τοῦ Χανιοῦ τῆς Τρα- 
βιᾶς. Έχει ἀποδειχτεῖ ἱστορικά, πὼς ῥὁ 

Παπαντριὰς ἀπ᾿ τοὺς πρώτους πιάστηκε 
στὸ ἠρωικὸ τσάµικο τῆς θυσίας τῶν ἑχατὸ 

Σεχαοχτὼ πολεμηστῶν, µέσα στὸ ἀδύναμο 

πλιθόχτιστο Χάνι. 

᾽Αλλὰ ἡ ἀσύλληπτη παλικαριὰ τοῦ Πα- 
παντριὰ θὰ φανερωθεῖ, σ᾿ ὅλη τὴν ἔχταση 

γαὶ σ᾿ ὅλο τὸ μεγαλεῖο της, ἀμέσως μετὰ 

τὴ Ἡραθιά, στὴν ξακουσμένη μάχη 
Ἠασιλυκῶν Λοκρίδας. Γυωστικὸ καὶ δα- 

τανισµένο σχέδιο τοῦ πολύπειρου γερο - 
Δυοδουνιώτη ἦταν τὰ Βασιλικὰ καὶ οἱ 

τον 

Ἓλληνςς, γύρω στὶς δυὸ χιλιάδες, τοπο- 

βετήβηκαν ἐχεῖ, γιὰ γὰ σταματήσουν τὸν 

ἐχθρό. 

Ὁ Ἱἱστορωὸς τῆς ᾿Ἐπανάστασης συντ) 

ρχης Ἀριστόφ. Ἱερραιδός, γράφει γιὰ τὴ 

μάχη αὐτή: 

«.. Ὅλοι οἳ Ἕλληνες, ὄντες ἕως δυὸ 

Χ:λιάδες, δ:εμοιράσθησαν εἲς τρία σώµα- 

τα” καὶ τὸ μὲν πρῶτον, συνυστάµενον ἀπὸ 

πεντακοσίους Φωκεῖς (Σαλωνίτας), κατέ- 

λαθε τὴν θέσω τῆς εἰσόδου τῆς χοιλάδος, 
ὅπου καὶ ἐνρύθη εἰς τὰ δασύτατα Δάση, 

εἶχε δὲ ἀρχηγὸν τὸν αἰδεσιιώτατον καὶ 
ἀγδρεῖον Παπα- Ανδρέαν ἀπὸ τὸ χωρίου 
Κοκοθίσταν τὸ δὲ δεύτερον, ἔχον τὸν ἵ- 
διον ἀριθμὸν τοῦ πρώτου καὶ ὁδηγούμε- 

39 ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς Μποῦσγον καὶ Ἰα: 
λύδαν, παταλαθὼν τὸ κέντρου τῆς χο:λά- 
δος, ἔπραξε καὶ αὐτὸ ὣς τὸ πρῶτον χί- 

λιοι ὑπ᾿ ὁδηγίαν Νάκου Πανουργιᾶ καὶ 
Ἰωάννου Γκούρα ἐτοποθετήθησαν πρὸ τῆς 
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ἐξόδου τῆς κοιλάδος, οἵτινες, κατὰ τὸ σύν- 

βηµα, ἔμελλον νὰ κτυπήσωσι πρῶτοι τὴν 

ἐμπροσθοφυλωκὴν τοῦ ἐχθροῦ, ναὶ ἐμπο- 

Σίσωσι τὴν ἔξοδόν του, ἑπομένως δὲ Υ᾿ ἀρ- 
χίσωσι ἄλλα σώματα μὲ πῦρ, διὰ 

γὰ τοὺς θάλωσιν εἰς ἀἁταξίαν καὶ ἄμηχα- 
νίαν, ὥστε μὴ ἔχοντες ἄλλην ὁδὸν νὰ σω- 

βῶσιν, ἔμελλον νὰ θυσιασθῶσιν σχεδὸν ὅ- 

λοι εἰς ἐπείνην τὴν κοιλάδα... 

Ὅλοι οἳ Έλληνες 

χθησαν ἐν γένει 

δρέας ὄννως προ 
ους Ἕλληνες ἐδί 

χαὶ πὸ 

καὶ ἀρχηγοὶ ἐδεί- 

ἀνλρεῖοι, ὃ δὲ παπα- Αν- 

τιμᾶται, διότι μὲ διακοσί 

ωξε μετὰ ταῦτα τοὺς ἐχ- 
ἐροὺς δύο ὥρας μακρὰν τῆς εἰσόδου τοῦ 

στενοῦ, καὶ ἀφοῦ ἐφόνευσεν ἱκανούς, ἕλα- 

ΕΕ διπλάσια λάφυρα καὶ ἐπέσιρεφε ντκη- 

φόρος εἲς τοὺς συντρόφους του... 

λοιπόν, μὰ µεγάλη φυσ.ο- 

Αγώνα ὁ Παπαντριάς, κἁ- 

διαλεχτός, συναρχηγὸς 

αἱ τοῦ Ἡ ανουργ!ᾶ 

τοῦ Γκού- 

τὸ
 .ᾱ
 

Τή στερνὴ παρουσία τοῦ Παπαντριᾶ 

τὴν καταγράφει ὁ Μακρυγιάννης σὲ κά- 

ποιες Μιχρομάχες. Κατὰ τὸ Βλαχογιάννη, 
-. 3 - ἂν 

9] μ ἀρχὲς τοῦ 25 μμ τέλη τοῦ 

ἡ οῦ ρα καὶ γράφει τὰ τὸ, ἴχγη τ 
ϕ 
ἑξῆς γιὰ κάποια συμπλοκὴ) μὲ τοὺς Τούρ- 

κους: «Οἱ Τοῦρχκοι ἀπὸ κάτου εἰς τὸ γε” 

φύρι τῆς ᾽Αλαμάνας καὶ γύρα σ αὐτὰ τὰ 

µέρη, τὰ τρογυρινά, κι ὅλο ἑτουμάζονταν 
. . ᾱ 

διὰ νὰ μποῦνε µέσα καὶ φύλαγαν κι .. 

τὶς θέσεις. Διαλέγονται διὰ νυχτὸς ὁ 

θάνατος Παπαντριάς, ὃ Θεοχάρης, ὁ κα. 

παχώστας, ὃ Τρακοκομνὰς καὶ τοὺς πέ- 

Φτουν καὶ τοὺς δίνουν ἕνα χαλασμὸν δ-α- 

θολεμένον...Ὀ. 

᾽Απὸ δῶ καὶ πέρα χάνονται γιὰ πάντα 

τὰ θήµατα τοῦ ἠρωικοῦ Παπαντριᾶ. Ἔ- 
ξῶ κόδεται ἡ τιηµένη δράση του. Καὶ 
δὲ" σκοτώθηκε, ὅπως θὰ τοῦ ταίριαζε, ᾱ- 
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πὲ καυτὸ θόλ.. Ἓσθησε ξαφυικὰ µέσα στὰ 
πλάσματα, τὶς ἁγτάρες καὶ τὴν ἔνταση 
τῆς ἐποχῆς τοῦ 1835, στερώντας τὸν ἁρ- 

γινισµένο τότε Αγώνα ἀπὸ ἔναν πολύπει- 

ᾗο, γενναῖο παὶ πιστὸ ἀγωνιστή. Πέρασε 
ἀἁπαρατήρητος σχεδὸν ἀπ᾿ τὰ χαρτιά. Δὲν 
πρόκειται νὰ χαρεῖ τὸ λυτρωμό. 

Ἡ στοματικὴ παράδοση τῶν κατοίκων 

τοῦ «ορ λέει, πὼς ὁ Παπαντριὰς πῆ- 

ο θάνατο (τὸν δηλητηρίασαν 

ἐ εδ), γιατὶ διαφωνοῦσε συ- 

χνὰ μὲ τος συναρχηγούς του Γκούρα, Πα- 

νουργιὰ καὶ Δυοδουνιώτη, γιὰ θέµατα τα- 

κτικῆς τοῦ πολέμου ἢ γιὰ τὰ «πρωτεῖα». 
Τὴ διαφωνία του τὴ να σ᾿ ἕνα χει- 

ρέγραφο, ποὺ ὑπάρχει στ ᾿Αρχεῖα τῆς 

Ἐθνικῆς Βιδλιοθήκης. "Όταν τὸ στρατό- 
πεδο τῶν Ἑλλήνων θρισκόταν στὴ Βάρ- 

Υίαγη, ὃ Παπαντριὰς διεφώγησε μὲ τὸν 

ἨἩανουργιὰ καὶ παίρνοντας τοὺς δικούς 

του «ἀπετάχθησαν». Ἐγκατέλειψαν, δηλ- 

τὸ στρατόπεδο καὶ ἀποδυναμώθηκε. 'Εδῦ 

φαίνεται ἡ µεγάλη ἀξία του, γιατὶ οἱ Δη- 

µογέροντες τῶν Σαλώνων ἔστειλαν στὸν 

Π απαντριὰ τὸ χωριανὸ του ᾿Αναγνώστη 

εωργακόπουλο, νὰ τὸν παρακαλέσει νὰ 

γυρίσει πίσω, γιὰ νὰ μὴ διαλυθεῖ τὸ στρ; 

τόπεδο. ᾽Αλλὰ πῆγε χαμένη ἡ προσπά: 

θεια, γιατὶ ὁ Παπαντριὰς ἦταν πολὺ «ἕ- 

ξαγριωμένος» μὲ ὅσα γίνονταν. 

Αὐτὴ ἦταν ἡ µεγάλη συμθολὴ τοῦ Η1- 
πανπριᾶ στὸν ἱερὸν ᾽Αγώνα, στὸ λίγο χρο- 
υικὸ διάστηµα ποὺ ἔζησε κ. ἔδρασε. Ὕ- 
πῆρξε μιὰ φωτεινὴἡ ἱστορικὴ Ιορφὴ τοῦ 

21. Μπορεῖ νὰ μὴ γράφτηκαν πολλὰ γι 

αὐτόν, γιατὶ τ ἄστρο τῆς ζωῆς του θιά- 

στηκε νὰ Σύσει καὶ νὰ στερηθεῖ ἡ πατρί- 
δα ἕνα» τέτοιο ρασοφόρο ἄγωνιστή. "Ὁ- 

λει, ὅμως, οἱ ἱστορικοὶ ἀναγνωρίζουν τὴν 

ἀξία του καὶ τὸν ξεχωρίζουν ἀνάμεσα 

στοὺς ἄλλους κεπαταναίους: «ὍὉ Παπαν- 

 



τριὰς προτιμᾶται» γράφει ὁ ἱστοριωιὸς γιὰ 

τὴ µάχη τῶν Βασιλικῶν, γιατὶ στάθηκε 

πρωταγωνιστὴς σ᾿ αὐτή. Καὶ ὁ Μακρυ- 
γιάννης γράφει, πὼς ὁ Ἡ απαντριὰς «λαμ- 

πρύνεται» σὲ κείνη τὴ μάχη, χωρὶς νὰ 

κατηγορηθεῖ κανένας ἀπ᾿ τοὺς ἄλλους ἂρ- 

χηγούς. 
Ὅ Παπαντριὰς δὲν εἶχε φιλοδοξίες, 

ἀρχομανία τὸν κυρίεψε ποτέ. "Ηταν 

ἁγγὸς Ῥουμελιώτης ἀγωνιστής, ιιὲ 
θαθιὰ πίστη στὸν ᾿Αγώνα γιὰ τὴ Λευτε- 

ριὰ τῆς σκλαθωµένῃης πατρίδας. Ῥὸν χα- 

ρακτήριζε μεγάλη τόλμη, γιατί τὸν δλέ- 

πευµε πάντοτε πρῶτον ἀπ τοὺς ἄξιωμα- 
τικούς, ν΄ ἀναλαμθάνει τὶς πιὸ ἐπικίνδυ- 

νες ἠπωκκρήσυν, Μπὸ Μουσταφάμπεη, µέ- 

σχ στὸν κάμπο, μετρήθηκε μὲ τοὺς Ὄθω- 
ἱμανούς. Τὸ ἴδιο καὶ στὴ Τραδιά, μὲ θάρ- 
ρος Μπαίνει πρῶτος στὸ χορὸ καὶ πολε- 

μάε; μὲ αὐτοθυσία. ᾽Αλλὰ καὶ στὰ Βασιλι- 

χὰ ἔπιασε τὴν πρώτη θέση στὴν κοιλάδα 
χιὰ νὰ χτυπήσει τοὺς Τούρκους, ποὺ «κά- 
τεδίωξεν ἕως οὗ ἐδασίλευσεν ὃ ἥλιος». 

Δὲν ἔπιανε δουνοπλαχιὲς καὶ φυσυκὰ ταµ- 

πούρια γιὰ νὰ πολεμήσει. "Εδαζε τὸ στῆ- 

του ταπούρ:, τὴν τόλμη του, τὴν ἆνγ- 

του. Μοιάζε: μὲ τὸν ᾿Αντροῦτσο στὴν 

Ὁάὰ καὶ στὴν ἀποφασιστικότητα καὶ 

ἴἵναι στὴ μάχη ἀτρόμητος. Γι αὐτὸ καί 

τὸν ἀχολούθησε πρῶτος στὸ χορὸ τῆς Όυ- 

Ἔπαιρνε γρήγορα τίς ἀποφάσεις του. 

στ
ο 2 σι
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σίας. 

Τὰ, μάτια του ἦταν σπιγθηροδόλα καὶ εἷ- 

χε «τὸ μάτι τ ἀετοῦ καὶ τ ἀλαφιοῦ τὸ 
πόξι καὶ τὴν ἀγρύπνια τοῦ λαγοῦ...». 

Ἔξ ἴσου γευναῖοι μὲ τὸν Παπαντριὰ ὃ- 
πῆρξαν καὶ πολλοὶ σιιπατριῶτες του ἆ- 

γωνιστὲς τοῦ 01, ποὺ τὸν ἀκολούθησαν 

στὸν ἱερὸν ᾿Αγώνα κι ἔλαδαν µέρος σὲ πολ 
λὲς μάχες, ἀχόμα καὶ μετὰ τὸ θάνατό του, 

ὅπως στὴ μάχη τοῦ Φρουρίου τῶν Σπλώ- 
γῶγ, τῆς ᾿Αλαμάνας, τοῦ Χανιοῦ τῆς Όρα- 

διᾶς, τῶν Βασιλικῶν, τοῦ ᾿Αετοῦ τῆς Υ- 

πάτῃς, τοῦ Προφήτη Ἠλία Σαλώνων, τῆς 
᾿Αράχωθδας, τοῦ Διστόμου, τῶν ΊΤεντευ- 

ρίων, τῆς Φουντάνας, τῆς Νευρουπόλεως, 
τοῦ Πατραντσυκίου (Ὑπάτης) κ-ᾶ. 

Ἡ πατρίδα ἐλευθερώθηκε καὶ οἱ ἄγω- 

νιστὲς, περιφρονηµένο. κι ἐγκαταλειμμά- 

νοι, πέθαναν στὴν «φάθα», γιατὶ ξέσπα- 

σαν σὰ θύελλα τὰ μέση καὶ τὰ πάθη ἀνγά- 

μεσα στοὺς "Ελληνες γιὰ τὰ «πρωτεῖα». 
Οἱ Κουκοθιστικνοὶ (σημερινοὶ Καλο: 

σκοπίτες) γιὰ γὰ τιμήσουν τὸν συμπατριώ 

τη τους ἁπλαρχηγὸ Παπαντριὰ ἕστησαν 
στὸ πρι. τὴν προτοµή του, ποὺ τ᾽ ἆπο- 

ππλυπτήριά της ἔγιναν τὸ 1914, μὲ τὴν 

παρεσσία ἐπισήμων (πολιτοκῶν καὶ στρα- 

τιωτικῶν) ᾿Αρχῶν τοῦ Νομοῦ Φωκίδας 

καὶ ὅλων τῶν Κκλοσκοπιτῶν τοῦ χωρ:οῦ 

καὶ τῶν πόλεων. Φτὴν ἐθν.πή αὐτὴ Υιορ- 

τὴ τοῦ χωριοῦ ἀπαγγέλθηκε χαὶ σχετυκὰ 

ποίημα, ἀφιερωμέγο στὸν Παπαντριά: 

ΣΤΟ ΟΡΥΛΙΚΟ ΠΑΙΠΑΝΙΡΙΑ 

Τῆς Ἐουκοθίτσας γέννημα, τῆς Γκιώνας τὸ θλαστάρι, 

ἔγινες θεῖο σύμθδολο, δ:κό µας, 

Γεννήθηκες, 

σύ, καμάρι! 

µεγάλωσες ἁγνὰ καὶ τιµηµένα, 
μὲς στὰ θουνὰ ἀντρώθηκες τὰ πυκνοδασωμένα. 

Ἡροτίμησες μὲ τὰ θεριὰ νὰ ζή. σεις μὲς στὰ δάση, 

νὰ μὴ δουλέφεις τὴν Τουρχκίά, σκλοδιὰ γὰ μὴ σὲ θάψει. 
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Ὑπῆρξες κλέφτης φοθερὸς καὶ τρόμος τῶν ἀπίστων, 
στάθηκες δράχος μοναχὸς κατὰ τῶν ἀλλοπίστων. 

Ἠολέμησες Πρωικὰ μὲς στῆς Γραβιᾶς πὸ Χάνι, μη εκ τη 
γι αὐτὸ καὶ σοῦ προσφέρεται ἁμόραντο στεφάνι. Ἐ 

τὴ μάχη τῶν Βασιλικῶν, σπαθὶ 

γυκῆσαν τὸ Βεϊρὰν Πασὰ κ. ἔγινε 

καὶ ράσο ἀντάμα, 

κάποιο θάμνα! 

Μὲ τό "να χέρ: χράταγες τὸν τίµιο σταυρὀ σου, 

μὲ τ᾽ ἄλλο σου πολέμαχες, χτυπώντας τὸν ἐχθρό σου. 
Σ ὅλες τὶς µάχες νίκησες, δὲν ἔσκυψες κεφάλι, 

τὸν Έοῦρχο δὲν προσκύνησες, δόξα γιὰ σὲ πεγάλη! 

Γιὰ τὴ γλυχιὰ τὴ Λευτεριὰ ἔδωκες 

ἀθάνατε Παπαντριά, κ΄ εἶναι τημὴ 

Τώρα. ποὺ συμπληρώθηκαν ᾿πατὸν 

τὴ ζωή σου, 

δική σου. 

πενήντα χρόνια, 

τιμὲς πολλὲς σοῦ δίνονται, καὶ σὺ Εὺ ζεῖς κἰώνια». 
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«Πνευματικἡ 

Διάδασες τὰ «ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»; "Αν ὄχι μὴν τὸ ἆμε- 
λήσεις. Εἶναι ὅ,τι καλλίτερο ἔχει ὁ τόπος μας, 

αι ά σσ Φως 

Συμπατριώτη. 
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Στὸ 11ο τεῦχος τῶν «Σελίδων» γρά- 

Ψαμε ὅτι τὸ δημοτικὸ τραγούδι εἰ- 
ναι ἡ καλύτερη καὶ ἡ πιὸ ζωντανὴ 
παράδοση τοῦ τόπου µας καὶ ὅτι 
ἂν θέλουμε νὰ διατηρήσουμε κά- 
πρια σχέση - ἐπαφὴ μὲ τὸ παρελ- 
6όν µας πρέπει νὰ διατηρήσουμε τὸ 

γνήσιο δημοτικὸ τραγούδι, ὅπως τὸ 
μάθαμε ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς καὶ νὰ 
τὸ προθάλουµε στοὺς νέους µας. 

Στὸ 18ο τεῦχος γράψαμµε ὅτι γιὰ νὰ 

κατανοήσουμε τὸ δημοτικὸ τρα- 
γούδι πρέπει πρῶτα νὰ γνωρίσου- 

µε τὴν πηγἠ -- τὴν αἰτία ποὺ προ- 
κάλεσε τὸ Λαὸ νὰ τὸ δημιουργήσει 

καὶ περιγράψαµε γι’ αὐτὸ τὸ σκο- 
πὸ δυὸ κλέφτικα τραγούδια, τὴν 
«Ἁγία Μαύρα» καὶ τὸ «Θαύμα- 
σμα». 

Τώρα θ᾽ ἀσχοληθοῦμε μ᾿ ἕνα ἄλ- 

λο εἶδος τῆς ἐπ'τραπέζιας ποίησης 

καὶ μουσικῆς τοῦ Λαοῦ µας. Εἶναι 

τὸ μοιρολόϊ. Θ᾽ ἀναφέρουμε δυὸ 

γνωστὰ ἐπιτραπέζια τραγούδια, 

ποὺ ὅμως οἱ πολλοὶ δὲν γνωρίζουν 

σὲ τί γεγονότα ἀναφέρονται τὰ λό- 

για τους. 
Τὸ πρῶτο εἶναι τὸ παρακάτω µοι- 

ρολόϊ ποὺ ἀπευθύνεται στὸ σκοτω- 

µένο πολεμιστὴ Γιάννη Μοταρᾶ. Ὅ 

ΒΜοταρᾶς ἤταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁ- 

παρχηγοὺς τοῦ Καραϊσκάκη ποὺ 

συγκεντρώθηκαν στὸ Φάληρο γιὰ 

νὰ λύσουν τὴν πολιορκία τῆς ᾿Ακρό- 

πολης τῶν ᾿Αθηνῶν ἀπὸ τοὺς Τοῦρ- 

κους, Κατὰ τὴ µάχη ποὺ ἔγινε τὸν 

᾿Απρίλιο τοῦ 187 ὁ Γιάννης σκοτώ- 

Η ΧΑΡΑΥΓΙΗ   

  

ΤΟΥ ΔΩΡΙΕΑ 

θηκε καὶ οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι του 

στοιχειοθέτησαν καὶ τοῦ εἶπαν τὸ 
ἑξῆς μοιρολόϊ, ποὺ μετέπειτα πα- 
ρέμεινε σὰν ἐπιτραπέζιο δηµοτικὀ 

τραγούδι: 

Σήκω ἁπάνω Γιάννο µου 

καὶ μὴν θαριοκοιμᾶσε, 

θρέἐχ᾽ οὐρανός, Γιάννο μ’, καὶ θρέ- 
χεσε, 

χιονίζει θὰ κρυώσεις. 

Θὰ σοῦ 6ραχοῦν, Γιάννο μ’, τ' ἄρ- 

ματα 

καὶ τὰ χρυσᾶ κουμπιά σου 
καὶ τ᾽ ἀσημένιο, Γιάννο μ’, τὸ 

σπαθί. 

Ἡ κορωνίδα ὅμως αὐτοῦ τοῦ εἴ- 

δους τῆς ποίησης, δηλαδὴ τῶν µοι- 

ρολογιῶν ποὺ ἐξελίχτηκαν σὲ τρα- 

γούδια τῆς τάθλας, εἶναι αὐτὸ ποὺ 

δημιούργησε ὁ Λαὸς μετὰ τὴν ἔξο- 

δο τοῦ Μεσολογγιοῦ γιὰ νὰ θρη- 

γήσει τὰ ὀχτὼ χιλιάδες θύματα: 

Μέ γέλασαν μιὰ χαραυγὴ 

τῆς "Ανοιξης τ᾽ ἀηδόνια, 

μὲ γέλασαν καὶ μοῦπανε 
ὁ Χάρος δὲ μὲ παίρνει. 

Μὴ μὲ παίρνεις, χάρε, μὴ μὲ 
παίρνεις 

γιατὶ δὲν μὲ ξαναφέρνεις. 

Καὶ θγῆκα νύχτα στὰ θουνὰ 
ψηλὰ στὰ κορφοθούνια, 

11/165



θλέπω τὸ χάρο νᾶρχεται 
στὸ ἄλογο καθάλα, 

Ωχ, καὶ τώρα, τί, 6ρέ, τί νὰ κάνω 

σὰν σκεφτῶ πὼς θά, πὼς θά πε- 

θάνω; 

Πράγματι, ἡ ἔξοδος ἄρχισε 
μετὰ τὰ μεσάνυχτα καὶ συνεχί- 
στηκε μέχρι τὴν ὥρα ποὺ ἀἄντα- 
μώνει ἡ νύχτα τὴ µέρα, δηλαδὴ τὸ 
γλυκοχάραµα, τὴ χαραυγή. "Ηταν 
10 πρὸς 11 ᾿Απριλίου, στὰ µέσα τῆς 
Ανοιξης ποὺ τ ἀηδόνια Θθρίσκον- 

ται πάνω στὸ ζευγάρωµά τους, Οἱ 
πολιορκημένοι, ὕστερα ἀπὸ τὰ σχέ- 
δια τῶν ὁπλαρχηγῶν καὶ τὶς προ- 
σευχές τους, πίστευαν ὅτι τελικἀ θὰ 

θγοῦνε στὸ θουνό, ζωντανοὶ καὶ ἐ- 
λεύθεροι καὶ μάλιστα σὲ ἐποχὴ 
"Ανοιξης ποὺ ἀνθίζει ὅλη ἡ φύση. 

᾿Εκεῖ ὅμως ποὺ καταστρώνανε τὰ 
σχέδιά τους οἱ ὁπλαρχηγοὶ ἦταν καὶ 
ἕνα δεκαπεντάχρονο τουρκόπουλο, 
ὑποταχτικὸς ὁπλαρχηγοῦ. Αὐτὸ τὸ 
παιδὶ διέφυγε τὸ 6ράδυ καὶ πηγαί- 
νοντας στὸ ἐχθρικὸ στρατόπεδο 

πρόδωσε στοὺς Τούρκους τὰ σχέ- 
δια τῆς ἐξόδου. "Ἔτσι οἱ Τοῦρκοι 
τὸ πρωῖ περίμεναν πανέτοιµοι τοὺς 
ἐξαντλημένους Μεσολογγίτες στὰ 
σημεῖα ποὺ θὰ περνοῦσαν. Ἡ ἄπρο- 
σεξία τῶν ὁπλαρχηγῶν καὶ ἡ ἐπι- 
πολαιότητα τοῦ ἄμυαλου παιδιοῦ 
ὁδήγησαν σὲ σφογὴ ὀχτὼ χιλιάδες 
ἀθώους ἀνθρώπους. 

Τοὺς γέλασε λοιπὸν ἡ χαραυγή, 
ἡ ἐλπίδα καὶ τ᾽ ἀηδόνια τῆς "Ανοι- 
ξης καὶ προσπάθησαν νὰ θγοῦνε 
νύχτα στὰ Βουνά, ψηλὰ στὰ κορφο- 
Φούνια! Στὸ δρόµο ὅμως, εἶδαν τὸ 
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χάρο νᾶρχεται στὸ ἄλογο καθάλα 
--τοὺς περίµεναν οἱ ἀράπηδες πά- 
νοπλοι πάνω στ’ ἄλογά τους! 

Ὅπως εἶναι ἀδύνατον νὰ µεί- 

νει ἀσυγκίνητη ἀνθρώπινη ψυχή, 
διαθάζοντας στιγμὴ πρὸς στιγμὴ 

πρὸς στιγμὴ τὰ γεγονότα τῆς Ἐ- 
ξόδου, ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ 
ραγίσει ἀνθρώπινη καρδιὰ ἀκού- 
Ὕοντας τὰ λόγια τοῦ τραγουδιοῦ. 
ποὺ εἶναι ἕνας θρῆνος γιὰ τὸν κα- 
θένα ποὺ ἔπεσε. 

Τί ἄλλο δεῖγμα εὐαισθησίας καὶ 
ποιητικοῦ ταλέντου τοῦ ἀγράμμα- 
του Λαοῦ θέλουμε; Μήπως αὐτὰ τὰ 
δηµιουργήµατά του δὲν εἶναι ἄξια 
γιὰ λογοτεχνικὰ θραθεῖα ποὺ παίρ 
νουν οἱ τωρινοὶ ἐπώνυμοι ποιητές 
μας; "Η µήπως αὐτοὶ εἶναι συνέχεια 

ἐκείνου τοῦ Λαοῦ; 

Εὐτυχῶς γιὰ κεῖνο τὸ Λαὸ θρέ- 
θηκαν μερικὲς τολμηρὲς φωνὲς καὶ 
ἀποθανάτισαν ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ποι- 

ήματα - καημούς του. Οἱ παλιὲς ὅ- 
µως καλὲς φώνὲς ἔλλειψαν μὲ τὸ 
πέρασμα τοῦ χρόνου. Καὶ ὑπῆρξε 
ἕνα διάστηµα ποὺ τὸ γνήσιο δηµο- 

τικὸ τραγούδι δὲν εἶχε καλἠ ἔκπρο- 

σώπηση καὶ διασυρόταν στὰ διάφο- 
ρα κέντρα καὶ χωριά, ἕρμαιο τῆς, 
προχειρότητας καὶ ἐμπορικότητας, 
τῶν ἐφήμερων ὀργανοπαικτῶν καὶ 
τραγουδιστῶν. 

Τώρα τελευταῖα γίνονται κάτι 
δειλὰ δήματα ἀπὸ µέρους καλλιερ- 
γημένων καὶ σοθαρῶν καλλιτε- 
χνῶν. "Ας ἐλπίσουμε ὅτι αὐτὰ τὰ 
θήµατα θὰ γίνουν πιὸ τολμηρὰ καὶ 
ὅτι θὰ τ᾽ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι 
ἀξιόλογοι καλλιτέχνες, ὥστε τὸ αὖ- 

θεντικὸ παραδοσιακὸ δημοτικὸ τρα 

 



  

  

10 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

Πηγὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ μπορού- 
σαμε νὰ ἀντλήσουμε στοιχεῖα γιὰ 
τὴν παρουσία τῆς Οἰάνθης (ἀργό- 
τερα μετονομάστηκε σὲ Γαλαξεί- 
δι) κατὰ τοὺς τελευταίους προχρι- 
στιανικοὺς χρόνους καὶ μέχρι τὸν 
6ο μ.Χ. αἰώνα, εἶναι Φέθαια λίγες. 

καὶ ἀσθενεῖς ἀλλὰ ὄχι ἀνύπαρκτες. 

Καὶ µόνο ὁ ἄξιος ἝἛλληνας Κ. Σά- 
θας ἔρριξε φῶς σὲ μερικὰ σημεῖα. 

Ἔτσι ξέρουμε ὅτι µέχρι τὸν 6ο μ.Χ. 
αἰώνα ἐπεκράτησε τὸ ὄνομα Οἰάν- 
θη γιὰ τὴν προµήτορα τοῦ Γαλα- 
ξειδιοῦ. Παράλληλα εἶναι θέθαιο 
ὅτι κατὰ τὰ µέσα τοῦ 6ου μ.Χ. αἰώ- 
να ἡ πόλη καταστράφηκε ἀπὸ σει- 

σµό. Μετὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ κατα- 

στροφή της ἔχασε τὸ ὄνομά της. 
Ἐαναχτίστηκε ὅμως χάρη στὰ πλού 
  

  

γούδι νὰ ἔχει καὶ αὐτὸ τὴν ἔκπρο- 
σώπησή του στὴ χώρα ποὺ τὸ δη- 
μιούργησε, 

"Ας ἐλπίσουμε ὅτι αὐτὰ τὰ θή- 
µατα θὰ εἶναι ἡ χαραυγἡ καλῶν ἡ- 
μερῶν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ δημοτικὸ 
τραγούδι. Εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει 
αὐτό, διότι, ὅπως γράφει ὁ καθη- 
γητὴς Κων. Μάρκος στὸ θιθλίο του 

«εΣυμθολὴ εἰς τὴν μουσικὴν λαο- 

γραφίαν», ᾿Αθῆναι 1978 «καὶ ἡ παι- 
δεία καὶ ὁ καλλιτεχνικὸς τομέας 

θὰ ἔχουν μονιμώτερα ὀφέλη καὶ τε- 
λειότερα ἀποτελέσματα ὅταν στη- 
ρίζονται στὰ γόνιμα στοιχεῖα τῆς 
᾿Εθνικῆς µας λαϊκῆς παραδόσεως». 

ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ 
Μαθήτριας Ε΄’ Λυκείου 

τη ποὺ εἶχαν μαζέψει οἱ κάτοικοί 
της καὶ ἡ νέα πόλη πῆρε τὸ ὄνομα 
Γαλαξείδι, ὅμως κατὰ τὸν 9ο μ.Χ. 

αἰῶνα ἀναφέρεται καὶ ὡς Πεντα- 
γιοὶ (πέντε ἅγιοι), 

Τὰ χρόνια μετὰ ἀπὸ τὸν θάνατο 
τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα ἢ ἐπὶ αὖ- 
τοκράτορα Κωών)νου τοῦ Ρωμανοῦ 
κατὰ τὸ 981--996 μ.Χ. οἱ Βούλγα- 
ροι, ποὺ ἔκαναν εἰσθολὴ στὴν Ἓλ- 
λάδα, ἤρθαν καὶ στὸ Γαλαξείδι, ὅ- 

πως ἀναφέρεται στὸ ἱστορικὸ Χρο- 
νικὸ τοῦ ἱερομονάχου Εὐθυμίου, 

πράγµα ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι τὸ Γα- 
λαξείδι ἦταν ἀκμάζουσα πόλη κα- 

τὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Τὸ Χρονικὸ 
αὐτὸ τὸ ὁποῖο περιέχει ἱστορία τοῦ 
Γαλαξειδιοῦ «θγαλμένη ἀπὸ παλιὰ 
χειρόγραφα, µεµθράνια, σιζίλια καὶ 
χρυσόθουλα αὐθεντικὰ ποὺ θρίσκον 
ται καὶ σώζονται στὸ Βασιλικὸ Μο- 

ναστήρι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ χτι- 
σµένο ἀπὸ τὸν Μὺρ Μιχάλη Κομνη- 
νό. Τὸ χρονικὸ γράφτηκε τὸ μῆνα 
Μάρτιο τοῦ 1703 μ.Χ. ἀπὸ τὸν ἵερο- 
µόναχο Εὐθύμιο». Αὐτὸς σημειώνει 
ὅτι «καὶ γιὰ χατήρι τῆς Πατρίδας 
καὶ τοῦ Λόγου ἐκόπιασα πολλὲς 

νύχτες» καὶ ὑπογράφει ὣς Εὐθύμιος 
Πενταγιώτης. Καὶ μὲ τὸ ἴδιο ὄνο- 
µα ἀναφέρεται στὴν ἔκδοση τοῦ 
Χρονικοῦ τοῦ Γαλαξειδιοῦ κάτω ἆ- 
πὸ τὸ πρίσμα τῆς λογοτεχνικῆς ᾱ- 
ποκατᾶστάσεως, τοῦ γνωστοῦ λο- 

γοτέχνη συγγραφέα Γ. Βαλέτα. 
Προφανῶς τὸ ἰδιώνυμον τοῦ Πεντα- 
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γιώτου προῆλθε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅ- 
τι μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πόλης 
ἀπὸ τὶς πειρατικὲς ὀρδὲς τοῦ ἀρχι- 
κουρσάρου Βτουρατζίµπεη κατὰ τὸ 
τέλος τοῦ 17ου αἰῶνος καὶ µάλιστα 

τὸ 1600, οἱ λίγοι Γαλαξειδιῶτες ποὺ 

ἀπόμειναν κατέφυγαν πρὸς τὴ δυ- 
τικὴ θουνοπλαγιὰ ὅπου ἔχτισαν πρό 
χειρα κτίσματα, καλύθες καὶ δύο 
ἐκκλησίες: τῆς Παναγίας (Ζωοδό- 

χος Πηγή), ὅπου ἡ σημερινὴ λεγό- 
µενη Κλεφτοπαναγιὰ καὶ τοῦ Προφ. 

Ἠλία. ὍὉ νεος αὐτὸς οἰκισμὸς ὀνο- 

µάστηκε Παληο - Γαλάξειδο, μὲ τὴν 
ἔννοια πιθανῶς τῆς ποιοτικά, ἀπὸ 

ἀπόψεως κτισμάτων, κατώτερης πό- 
λεως, σὲ σύγκριση μὲ τὴν πόλη ποὺ 
πρὶν ἄνθιζε ἀλλὰ καταστράφηκε. 
᾿Εκεῖ οἱ Γαλαξειδιῶτες ἔμειναν γιὰ 

13 χρόνια καὶ µόλις πληροφορήθη- 
καν τὸν θάνατο τοῦ Ητουρατζίμπεη 
ἐπέστρεψαν στὴν παλιὰ παραθα- 
λάσσια πόλη τους, ὅπου, κατὰ τὸν 

θρύλο, ἐμφανίστηκε ὁ "Άγιος ᾿Ιωάν 

νης ὁ Πρόδρομος καὶ τοὺς σωμθού- 
λευσε νὰ ξανακτίσουν τὴν πόλη 
τους καὶ πέντε ἐκκλησίες σὲ ἱσάρι- 
θµους Αγίους καὶ νὰ ὀνομαστεῖ ἡ 

πόλη Πενταγιοί, Καὶ ἔτσι ἔγινε. Ἡ 
παλιὰ πόλη ξανακτίστηκε καὶ μέ- 
χρι τὸ τέλος τοῦ Ίου αἰώνα, πα- 
ρέµεινε ἡ ὀνομασία Πενταγιοί. ᾿Αλ- 
λὰ καὶ πάλι ἀπὸ θεία ἔμπνευση, 
κατὰ τὸ θρύλο, ξαναδώθηκε στὴν 

πόλη τὸ ὄνομα Γαλαξείδι, μὲ τὸ ὁ- 
ποῖο παραμένει στὴν ἱστορία μέχρι 

σήµερα. 

Τὸ προαναφερόµενο χειρόγραφο 
Χρονικὸ τοῦ ἱερομόναχου Εὐθυμί- 
ου, τὸ ὁποῖο ἀνακάλυψαν τὸ 1864 

κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς Μονῆς 'Α- 
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γίου Σωτῆρος, ποὺ ἔπεσε ἀπὸ σει- 
σμὸ τὸ 1865, καλύπτει ἱστορία 7 αἷ- 
ὤνων τοῦ Γαλαξειδιοῦ, ἀπὸ τὸ 9900 

ὡς τὸ 1690 μ.Χ. 

Πιστεύεται ἀπὸ πολλοὺς ὅτι μᾶλ- 
λον ὁ Εὐθύμιος θέλησε ἁπλῶς νὰ 

γράψει, νὰ διηγηθεῖ, νὰ ἱστορίσει. 

Τὸ Χρονικὸ παρέχει πληροφορίες, 

οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν κυρίως ἐπιδρο- 
μὲς στὴν περιοχἡ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 
Ί0ου µέχρι τὸ τέλος τοῦ ΊΤου αἰ. 
Μποροῦμε νὰ χωρίσουµε τὶς πηγές 
του σὲ δύο κατηγορίες: ντοκουµέν- 
τα καὶ ἀφηγήσεις, Οἵ πηγὲς τῶν ντο 
κουµέντων συνίστανται στὰ σιζίλια 

καὶ στὰ χρυσόδθουλα, ὅπως προα- 
ναφέρθηκε. Σιζίλια ὀνομάζονται τὰ 
ἐπίσημα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα 
καὶ χρυσόδουλα εἶναι γενικῶς ἐπί- 
σηµα ἀποδεικτικὰ ἔγγραφα τοῦ Βυ- 
ζαντινοῦ Κράτους, ποὺ ἔχουν χρυσῆ 
σφραγίδα. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Εὐθύ- 
µιος ἀποκαλεῖ τὸ µμοναστῆρι του 
Βασιλικὸ (αὐτοκρατορικὸ) εἶναι ση 
μαντικὸ διότι ἀποδεικνύει ὅτι ἦταν 

δυνατὸν νὰ ἔχει διατηρήσει ντοκου- 

µέντα, ὅπως τὰ παραπάνω, τὰ ὁὃ- 

ποῖα τόνιζαν τὴν αὐτοκρατορική 
θέση καὶ ἀπαριθμοῦσαν τὰ δικαιώ- 

µατά του ἀναφορικὰ μὲ τὴν φορο- 
λογία καὶ τὴν Διοίκηση. Οἱ πηγὲς 
τῶν ἀφηγήσεων ἀποτελοῦνται ἀπὸ 
παλιὰ χειρόγραφα καὶ περγαμηνὲς 
τὶς ὁποῖες μνημονεύει ὁ συγγραφέ- 

ας. Δέ γνωρίζουμε τί ἀκριθῶς πε- 
ριεῖχαν τὰ παλιὰ αὐτὰ χειρόγρα- 
φα καὶ οἱ περγαμηνές, 

ὍὉ Εὐθύμιος θεώρησε τὴν ἵδρυση 
τοῦ Μοναστηριοῦ, τὸ ὁποῖο ἱδρύθη- 
κε ἐπὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Μιχαἠλ 

ΓΙ, Δεσπότου τῆς Ἠπείρου, μεταξὺ
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υ ε τί ἀκριθῶς πε- 

ιὰ αὐτὰ χειρόγρα- 

Ἱς Ἠπείρου, μεταξὺ 

1240-1271, τόσο σηµαντικὴ ὥστε 
τὴν ἐξιστορεῖ μὲ µεγάλες λεπτομµέ- 

ρειες. 
Τὸ Χρονικὸ εἶναι γραμμένα στὴν 

ἁπλῆ δημοτικἡ ἑλληνικὴ τῆς ἐπο- 
χῆς, μὲ µεγάλη ἐπίδραση Ἴταλι- 
κῶν καὶ Τουρκικῶν λέξεων. Εἶναι 

ὁμοιόμορφο στὸν τύπο τῆς γραµ- 
ματικῆς καὶ σύνταξης καὶ συνεχῶς 
κυλάει σὲ μορφὴ διαλόγου. 

Τὸ κείµενο εἶναι ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα 
τεζὰ ἔργα στὴν δηµοτικἡὴ ποὺ δια- 
σώθηκαν ἀπὸ τὴν ὈΟὈθωμανικὴ πε- 
ρίοδο καὶ ἔχει συχνὰ ἀναφερθεῖ ἆᾱ- 

πὸ διανοούμενους γιὰ τὴν φιλολο- 

γική του ἀξία, τὸν πατριωτισμὸ καὶ 

τὴν ἱστορική του σπουδαιότητα, Τὸ 

Χρονικὸ ὀρίσκεται σ᾿ ἕνα µόνο 6ι- 

θλίο (χειρόγραφο). Μία ἔκδοση τοῦ 
κειµένου μὲ µία ἱστορία τῆς νοτιο- 
δυτικῆς κεντρικῆς Ελλάδας δηµο- 

σιεύτηκε ἀπὸ τὸν Κων)νο Σάθα ἕ- 

να πρωτοπόρο στὴν ἔκδοση καὶ µε- 

λέτη ντοκουμέντων τῆς Βυζαντινῆς 

καὶ Μεταθυζαντινῆς περιόδου τῆς 

Ἑλληνικῆς “Ἱστορίας, τὸν ἑπόμενο 

χρόνο ἀπὸ τὴν εὕρεσή του (1862): 

Δυστυχῶς ὁ Σάθας ἀναφέρεται μὲ 

µεγάλη συντοµία σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν 

ἀνακάλυψη αὐτοῦ τοῦ κειµένου, τὴν 

περιγραφὴ τοῦ χειρόγραφου, τὴν 

παλαιογραφία καὶ τὴν ἐσωτερική 

του ἀπόδειξη γιὰ τὴν µέθοδο τῆς 

συγκεντρώσεως τῶν στοιχείων καὶ 

τὴν σὐνταξή του. Καὶ τὰ λίγα ποὺ 

ἀναφέρει περιέχονται στὸν πρόλο- 

Υό του. 

Ἐκεῖ ἀφιερώνει λίγα λόγια στὴν 

ἱστορία τοῦ Μοναστηριοῦ, πληροφο- 
ρώντας ὅτι ἐγκαταλείφθηκε στὰ μέ 

σα τοῦ Ί8ου αἰ. καὶ τελευταία ἐρει- 

πώθηκε ἀπὸ σεισμὸ τὸ 1862. Ὁ Σά- 

θας ἐπίσης ἀναφέρει ὅτι τὸ µονα- 

στήρι εἶχε καὶ ἄλλα χειρόγραφα τὰ 

ὁποῖα εἶχαν ἀνακαλυφθεῖ στὸ πα- 

ρελθὸν καὶ εἶχαν πωληθεῖ στὰ ᾿Ιό- 

νια νησιά. Δὲν δίνει ὅμως οὔτε ἆ- 

πόδειξη οὔτε ἀναφέρει ἀπὸ ποῦ ἀν- 
τλεῖ τὶς πληροφορίες του αὐτές. Στὴ 

συνέχεια, στὸν πρόλογο, μᾶς λέει 

ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς ἀνασκα- 

φῆς, τὸν Μάρτιο τοῦ 1864, ἀνακά- 

λυψε τὸ χειρόγραφο τοῦ Χρονικοῦ 

στὰ ἐρείπια ἑνὸς ἀπὸ τοὺς τοίχους 

τοῦ Μοναστηριοῦ. Περιγράφει ὅτι 
τὸ χειρόγραφο ἀποτελεῖται ἀπὸ 20 
φύλλα χαρτιοῦ, περιτυλιγµένα μέ- 
σα σὲ φύλλο ἀπὸ µεµόράνη. ᾽Απὸ 
αὐτὰ οἱ δύο πρῶτες καὶ οἱ πέντε τε: 
λευταῖες σελίδες εἶναι ἄγραφες. Ὁ 

συγγραφέας μετὰ συνεχίζει σχολιά- 

ζοντας τὴ γραφὴ καὶ τὴν ὀρθογρα- 

φία λέγοντας ὅτι ἡ γραφὴ εἶναι ὅὃ- 

µοιόµορφη, ἁλλά περιέχει ὀρθο- 

γραφικὰ λάθη σχεδὸν σὲ κάθε λέ- 

ζπ. 
Κατὰ τὸν Σάθα, ὁ Εὐθύμιος ὁ ἰε- 

ροµόναχος δὲν μπορεῖ νὰ ἦταν ὁ ἀρ 

χικὸς ἐκπονητὴς τοῦ Χρονικοῦ. Ἰαὶ 

δικαιολογεῖ τὴν ἄποψή του γιατὶ Ἰ 

γνώση τῆς Ἑλληνικῆς, ἡ ὁποία φαί- 

γεται ἀπὸ τὴν ὀρθογραφία τοῦ συγ- 

γραφέα, δὲν μπορεῖ νὰ ῆταν ἆρκε- 

τὴ γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν Βυζαντι- 

νῶν ντοκουμέντων τὰ ὁποῖα ἰσχυρί- 

ζεται ὁ Εὐθύμιος ὅτι εἶχε συµόου- 

λευτεῖ. Ὁ Σάθας εἶχε τὴν ἐντύπω- 

ση ὅτι ὁ Εὐθύμιος ῆταν µόνο ὁ ἆ- 

δέξιος ἀντιγραφέας μιᾶς προγενέ- 

στερης ἐργασίας. Ἡ τελευταία του 

λέξη, σχετικὰἁ μὲ τὸ χειρόγραφο, 

εἶναι ὅτι θρίσκεται σὲ κακὴ κατά- 
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σταση λόγω τοῦ ὅτι ῆταν γιὰ πολὺ 
χρόνο ἐκτεθειμένο καὶ αὐτὸ εἶχε 
σὰν ἀποτέλεσμα νὰ γίνει δυσανά- 
γνωστο. Ὁ Σάθας λέει ἀκόμα λι- 
γότερα γιὰ τὴ δική του ἔκδοση τοῦ 
κειµένου. Λέει ὅτι δημοσιεύει τὸ κεί 
µενο χωρὶς νὰ τὸ µεταθάλει, ἔχει 
µόνο διορθώσει. τὰ ὀρθογραφικά 
λάθη καὶ προσθέσει ἡμερομηνίες. 
Δὲν δίνει καμιὰ ἀπολύτως ἰδέα γιὰ 
τὸ εἶδος τῶν διορθώσεών του, ἂν ἔ- 

χει ἀλλάξει τὴ στίξη ἢ τὶς παρα- 
γράφους ἢ πῶς περίπου ῆταν τὸ ἀρ 
χικὸ κείµενο. Γιὰ νὰ ἀποδείξει τὴν 
αὐθεντικότητα τοῦ εὑρήματός του, 
στὸ τέλος τοῦ προλόγου, παραθέ- 
τει μιὰ περιγραφἡ τοῦ κειµένου καὶ 
τῶν συνθηκῶν τῆς ἀνακαλύψεώς 
του ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τρεῖς γνω- 
στοὺς Ἕλληνες διανοούμενους. 

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Σάθας δί- 
νει περισσότερες λεπτομέρειες σχε- 
τικὰ μὲ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ γΕΥΟ- 

νότα τὰ ὁποῖα περιέχονται στὸ χρο- 

νικό, στὴν δική του ἱστορία τῆς πε- 

ριοχῆς, τὰ ἀποτελέσματα δὲν εἶναι 

πάντοτε διαφωτιστικά. 

Τὸ χειρόγραφο παρέμεινε στὴν 

κατοχἡ καὶ στὴν περιουσία τοῦ Σά- 
θα µέχρι τὸ 1914 ποὺ πέθανε. 

᾽Αμέσως μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σά- 
θα διατυπώθηκαν ὑποψίες ποὺ ἀἄφο- 
ροῦσαν τὴν αὐθεντικότητα τοῦ κει- 
µένου. Προφανῶς κανεὶς δὲν εἶχε 
δεῖ τὸ χειρόγραφο ἀπὸ τὸ 1865. Μὲ 
Χρι τὸ 1926 αὐτὲς οἱ ὑποψίες (κα- 

τηγορίες) ἔγιναν ἀρκετὰ σοθαρὲς 
ὥστε δύο διακεκριμένοι πνευματι- 
κοὶ ἄνθρωποι, ὁ Μ. Βέης καὶ Ι. "Α- 

µαντος νὰ ἀποδυθοῦν σὲ μιὰ προσ- 
πάθεια ἐξερεύνησης τῆς ὑπόθεσης. 
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Αν καὶ ἐξέτασαν ὅλα τὰ χαρτιὰ 

(τὸ ἀρχεῖο) τοῦ Σάθα, δὲν θρῆκαν 
τὸ χειρόγραφο τοῦ Χρονικοῦ, γιὰ τὸ 

ὁποῖο τοὺς εἶπαν ὅτι θρισκόταν το- 
ποθετηµένο στὴν ᾿Εθνικὴ Τράπεζα 
τῆς Ἑλλάδας, 

Ἡ ἀμφισθήτηση τῆς ὕπαρξης τοῦ 
χειρογράφου παραμένει ὡς τὸ 1944 
ὁπότε οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς εἴ- 

λικρίνειας τοῦ Σάθα ἔγιναν ἐντονό- 
τερες ὥστε ἡ οἰκογένειά του ὑπο- 

χρεώθηκε νὰ ἀναλάθει δράση. Τὸ 

ἔργο τῆς ἀποδείξεως τῆς ὑπάρξε- 

ως τοῦ χειρογράφου ἀνατέθηκε 

στὸν καθηγητὴ Ν. Βέη καὶ στὸν κά- 
τοικο τοῦ Γαλαξειδιοῦ γιατρὸ Ἠ- 

λία Μακρῃη. Ἡ ὑπόθεση τελικὰ τα- 
κτοποιήθηκε τὸ 1945 ἀφοῦ ὁ Βέης 

καὶ ὁ Μακρῆς παρουσίασαν τὸ χει- 
ρόγραφο στὴν ᾽Ακαδημία ᾿Αθηνῶν, 
ἀνάπτυξαν τὴν ἔκδοση τοῦ Σάθα 
καὶ ἐμφάνισαν µερικές, μᾶλλον φτω 
χές, φωτογραφίες τοῦ κειµένου γιὰ 
τὴ θιόλιοθήκη τῆς ᾽Ακαδημίας. 

Τὸν ἴδιο χρόνο ἕνας διανοούμενος, 

ὁ Γ,. Βαλέτας, δηµοσίεωσε μιὰ νέα 

ἀπόδοση τοῦ κειµένου τοῦ Σάθα. 

Παρὰ τὸν πολεμικὸ χαρακτῆρα τῆς 
Φφιλολογικῆς ἀνάλυσης τοῦ Βαλέτα, 
ἡ µελέτη του εἶναι ἡ πρώτη προσ- 
πάθεια νὰ τοποθετηθεῖ τὸ Χρονικὸ 
σὲ φιλογικὸ πλαίσιο καὶ ἡ πρώτη 
ποὺ ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ Εὐθύμιος εἴ- 

ναι πράγματι ὁ ἀρχικὸς συντάκτης. 
Τίποτα ἀπολύτως δὲν ἔχει γρα- 

φεῖ ἀπὸ τὸ 1945 γιὰ τὸ ποῦ θρίσκε- 
ται τὸ χειρόγραφο τοῦ Χρονικοῦ 
καὶ ἡ γενικἡὴ γνώµη ἦταν ὅτι ἢ χά- 
θηκε ἢ ρισκόταν στὰ χέρια ξένων 
ἰδιωτῶν. Επιπλέον νόμιζαν ὅτι τὸ 

κείµενο ἤταν ἀδύνατον νὰ διαθα-



στεῖ ἢ νὰ ἐπανεκδοθεῖ, Στὸ τέλος μὲ 
τὴ θοήθεια τῶν κ. Σκιαδᾶ καὶ Σιδη- 
ῥόπουλου, προέδρου τοῦ Συνδέσμου 
Γαλαξειδιωτῶν, ὁ Ἕλληνοαμερικα- 

νὸς κ. Κων. Χατζηδημητρίου, ὑπο- 
ψήφιος διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας 
τοῦ Πανεπιστηµίου Κολούμπια Η.Π. 
Α. ἐξέτασε ξανὰ τὸ χειρόγραφο ἐ- 

πικυρώνοντας μερικὲς ἀπὸ τὶς διορ- 
θώσεις τοῦ Βέη. Σκοπός του ῆταν νὰ 

παρουσιάσει μερικὲς προκαταρκτι- 
κὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν ὀρθογρα 
φία τοῦ Χρονικοῦ καὶ τὴν μέθοδο 
τῆς ἀναπλάσεώς του. 

Ὅταν ὁ Εὐθύμιος ἀναφέρει, ὅτι 
διάδασε παλιὰ θιθλία γεννιέται τὸ 

ἐρώτημα: Ποιά θιθλία ἦταν σὲ θέ- 
ση αὐτὸς νὰ διαθάσει µόγος του; 

Δὲν εἶναι ἀπίθανο τὸ µοναστήρι νὰ 
εἶχε ἕνα σύντομο χρονικὸ τοπικῶν 

γεγονότων. Εἶναι σχεδὸν 6έθαιο ὅτι 

δὲν ἀντέγραψε ἀλλὰ µόνο ἁπλοποί- 
ησε ἕνα παλιότερο χρονικό. 

"ὌἜπειτα ἀπὸ περιπετειώδη δια- 
δρομὴ 276 χρόνων ἂἀφ᾿ ὅτου γρά- 

Φτηκε καὶ 115 χρόνων ἀφ᾿ ὅτου ἆ- 
νακαλύφτηκε τὸ «Χρονικὸ τοῦ Γα- 

λαξειδίου», ὀρέθηκε καὶ ξαναγύρι- 

σε στὴν κοιτίδα του... 

Τὴν Παρασκευὴ 30.10.1979 ὁ ἐκ- 
πρόσωπος τοῦ ᾿Αθηναϊκοῦ τµήµα- 

τος τοῦ Γαλλικοῦ ᾿Ινστιτούτου Βυ- 

ζαντινῶν Σπουδῶν, ποὺ ἦταν καὶ ὁ 

τελευταῖος κάτοχος τοῦ χειρόγρα- 
φου, τὸ παρέδωσε στὸ προεδρεῖο τοῦ 
Συνδέσμου Γαλαξειδιωτῶν. 

Τὸ Χρονικὸ ἀποκαλύπτει τέσσε- 
ρα χαρακτηριστικἁ τοῦ Εὐθυμίου: 

1) Τὴν 6αθειά του πίστη πρὸς τὴν 
Χριστιανικὴ Θρησκεία καὶ μάλιστα 
τόσο, ὥστε προσπαθεῖ νὰ δίνει στὶς 
περισσότερες πληροφορίες ἐξήγηση 
θαύματος καὶ παρέµόαση τοῦ Θεί- 
ου. Παρόλες ὅμως αὐτὲς τὶς πα- 

ρεμθολὲς δὲν γίνεται παραποίηση 
τῆς ἀλήθειας τῶν γεγονότων τοῦ 
κειµένου. 

2) Τὴν πίστη του στὴν Ἐθνικὴ Ὁ]- 
δέα καὶ τὸν ἀκοίμητο πόθο τῆς ἆ- 
πελευθέρωσης τοῦ Γένους ἀπὸ ῥὁ- 
ποιονδήποτε κατακτητὴ καὶ τελευ- 
ταία ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. 

3) Τὰ Γαλαξειδιώτικα θιώματά 
του µέσα στὸ πλαίσιο τῶν ὁποίων 
ἔγραψε ὁ Εὐθύμιος τὸ Χρονικό. 

4) Τὴν δύναμη λόγου ποὺ τὸν ἐκ- 
φράζει μὲ μοναδικἡ πλαστικότητα 
καί, σὲ ὁρισμένα σηµεῖα, μὲ ἁπλό- 
τητα καὶ παραστατικότητα. 

Ἡ ἀνάγνωση τῆς ἀφήγησης τοῦ 
᾿Ἱερομονάχου ἀφήνει στοὺς σηµερι- 
νοὺς ἀναγνῶστες τὴν γεύση ἐπικοῦ 
κάλλους, τὴν πατριώτικη ὑπερηφά- 
νεια καὶ τὴν γνώση τοῦ Γαλαξειδιώ- 

τικοῦ μεγαλείου. 

ΣΗΜ.: Γιὰ νὰ πραγµατοποιήσω αὖὐ- 
τὴν τὴν ἐργασία μὲ θοήθησαν 
ἡ ἐφημερίδα «Τὸ Γαλαξείδι» 
καὶ τὸ Θιθλίο «Γαλαξείδι» τοῦ 

συγγραφέως ΙΙ. Δ. Μητρόπου- 
λου. 
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΟΤΣΑΛΙΤΟΥ - ΛΑΧΑΝΑ 

Ἡ Καλλιόπη Γιοτσαλίτου - Λαχανᾶ, 
πού, ἂν καὶ ξένη, τίμησε τὴν ἰδιαίτερη πα- 

τρίδα µας μὲ ιιὰ σηναντικὴ δωρεά, εἶναι 

ἄγνωστη στὸν τόπο µας γι αὐτὸ θεωροῦ- 

κε ὑποχρέωσή µας νὰ δώσουμε μερικὲς 

Ειογραφικὲς πληροφορίες. 

Κατ ἀρχὴν παραλείφθηκε, ἀπὸ παρα- 

δρομὴ ἀσφιλᾶς, νὰ μνημονευθεῖ, ὅτι ἡ 

δωρεὰ τῆς μεγάλης θιθλιοθήκης δὲν ἦταν 

Μόνον τοῦ κ. Βασ. Λαχανᾶ ἀλλὰ καὶ τῆς 

συζύγου του Καλλιόπης. 

Αν καὶ Ἡελοποννησία ἀγάπησε πο- 
Ἀὺ τὴ Ῥούμελη. Οἵ γονεῖς της ἦταν ἀπὸ 

τὴν Κυνουρία. Ὁ πρόγονός της Γιάννης 

}αφειρόπουλος καὶ οἱ ἀδελφοί του, ἑξέ- 

Χοντες ἀγωνιστὲς τοῦ 91, εἶχαν κτίσει ιιὲ 

δαπάνες τους τὸ κάστρο τοῦ "Αστρους, ὅ- 

που κλείστηκαν τὰ γυναικόπαιδα καὶ σώ- 

Ώηχαν ἀπὸ τὸν Ἰμδραήμ. 

Ὅ πατέρας της Μιχαὴλ Γιοσαλίτης, 

γυμνασιάρχης, ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ 

τὲ 1910 ἐξέδωχε ραφωδίες τῆς Ἰλιάδος 

καὶ Οδύσσειας σύμφωνα μὲ τὶς νεώτερες 
ἑρμηνευτικές, γλωσαικὲς καὶ αἰσθητικὲς 

ἀντιλήψεις, 

Ἡ ἴδία, φιλόλογος καὶ ἐπίτιμος γυμνα- 

σιάρχης, ἦταν ἀπὸ τὶς λίγες πρῶτες Υυ- 

ναῖκες ποὺ ἔγιναν γυμνασιάρχες κατὰ τὸν 

παλιὸ νόμο. Δὲν ἦταν µόνον ἐξαίρετη χα- 

θηγήτρια χαὶ πολὺ ἀγαπητὴ ἀπὸ τὶς µα- 

θήτριές της παιδαγωγός, ἀλλ εἶχε καὶ 

μιὰ ἴδιάζουσα ἵκανότητα στὴ διδασκαλία 

χαὶ παραστάσεις ἀρχαίων ὁραµάπτων ὑπὸ 

μαθητριῶν. Διαπιστώσασα ὅτι οἱ σχολικὲς 

παραστάσεις ἔχουν ἀνγώτερη» πα: 

Σευτικἡ καὶ ἠθικοπλαστυκὴ ἀξία, ὅταν ὃι- 

δάσχονται καὶ ἐκτελοῦνται μὲ ἀξιώσεις 

καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, 

18/ΤΤ0 

Ι«ΣΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Συμθολαιογράφου 

οἳ παραστάσεις τῆς τελευ- 

τοῦ Γυμνασίου κάθε χρόνο 
νὰ γόνονται σὲ θέατρα ἢἡ µεγάλες αἴθουσες 

τῶν ᾿Αθηνῶν μπροστὰ σὲ εὑρὺ κοινὸ καὶ 
νὰ μὴν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὶς συνή- 

ταίας τάξεως 

θεις σχολυκὲς παραστάσεις. Ὑπὸ τῶν κρι- 

τικῶν καὶ τῶν ἁρμοδίων τοῦ Ὑπουργείου 

ἐκρίνοντο πάντοτε ὡς ἀνωτέρου ἐπιπέδου. 

Ἐκτὸς τῶν ἄλλων δημοσιευμάτων της 

τὸ Λεύχωμά της «ΑΡΩΝΙΣΤΑΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑ- 

ΣΤΑΣΕΩΣ» (1851), πολυχρόνιος ἔργα- 

σία μὲ 601 εἰκόνες, ἀρχετὲς ἄγνωστες ᾱ- 

Ὑόμη καὶ στοὺς εἰδικού, Ἱαρακτηρί- 

στηκε ὡς ἐξαιρετικό. Μέχρι τῆς ἐκδόσεως 
τοῦ Λευκώματος αὐτοῦ ὅλοι γνωρίζαμε 

ἀγωνιστὲς τοῦ "51 ἀπὸ τὶς εἰχόνες 

ἐπίσημες αἴθουσες σὰν καλο- 

"ρεμέἐένουνς νουκοκυραίους, ὅπως 

τοὺς ἐξωράῖσεν ὁ λιθογράφος ΠΛΝΕΡΤΑ- 

ΕΝ(1, τὸ 1828. Τὰ πρωτότυπα σκίτσα 
τοῦ ΚΒΑΖΒΙΡΕΝ ἦταν λησμονημένα καὶ 

καταχωνιασµένα στὰ ᾿Αρχεῖα. Γιὰ π ρ ὁ- 

τη φορὰ δὲ μὲ τὸ Λεύχμα αὐτὸ γνωρί- 
σαµε τὶς πραγματικὲς πυραγγυισμέ- 

μορφὲς τῶν ἀγωνιστῶν, ὅπως τοὺς 

εἶδε τὸ 1826 στὴν πραγματικότητα καὶ 

τοὺς ἀπέδωσε ἕ ΚΒΑΖΕΙΡΕΝ. Ἐπίσης ἡ 

ἔπειτα ἀπὸ ἐπίμοχθη ἀναξήτηση σὲ διά- 

φορα ἔντυπα, μουσεῖα καὶ οἰκογενειακὰ 

ἀρχεῖα, συγκέντρωση καὶ δημοσίευση ὅ- 

ων σχεδὸν τῶν προσωπογραφ:.ῶν τῶν 

προσωπ:κοτήτων ἀπὸ τὸ 1100 ἕως τὸ 1910 

(601) δὲν ὑπάρχει σὲ κανένα ἄλλο ἱστο- 

ριχὸ θιθλίο, οὔτε στὰ πλέον ὀγκώδη καὶ 

πολυτελή. Τὸ Ἔθνος Σὲν τὸ ἐλευθέρωσαν 

καὶ τὸ ὀργάνωσαν µόνον οἱ ὀλίγοι, ποὺ συ- 

γήθως οἱ προσωπογραφίες τους δηµοσιεύ- 

λες



  

ΗἩ ΛΙΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΚΡΙΝΑ 

λπὸ τὴ ῥημώδη ἱατρικὴ τῆς λωρίδας 

Ἐκείγη τὴ χρονιά, μοῦπε ἕνα ἀπόγευ- 

μα ἡ Καραχαλαγγέλω καθὼς κουδεντιά- 

ζαμε στὸν ἤλιο, ἀρρώστησε ἢ ἀδερφή ου 

ἡ Μαρία. Ἠταν τὸ χαλοκαίρ. τοῦ 1910. 

᾿Αρρώστησε, χιτρίνισε Δὲν ἤθελε νά φάε. 

καὶ κρύωνε... 

---λὲν τὴν πήγατε στὸ γιατρὀ, θειὰ ᾿Ἁγ- 
χέλως ρώτησα. 

---"Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ δὲν πήγαινε εὔκο- 

λα ὁ κόσινος στὸ γιατρὀ. 1 ροσπαθοῦσαν 

οἳ σπιτικαί, οἱ γείτονες, οἱ συγγενεῖς καὶ 

ὅποιος χωριανὸς ἤξερε νὰ γι 

χάνουν χαλὰ τὸν ἄρρωστο. Ἔτσ. ἡ πρώτη 

δουλειὰ ἦταν νὰ τηράξουν, Μήπως ἔχει 

ἄρρωστος πάρει ἀπὸ μάτι ἢ εἶναι θαρεμέ- 
νος ἀπ᾿ ἀερικό.. Ύστερα ἔρχονταν ἄλλα 

ατρεύει, υά 

ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

γιατροσόφια ἀνάλογα μὲ τὴν ἀρρώστεια- 

ασε ξαναρώ- 

τησα. 

--Απςὶ 

σιάκης πολέμαγε νὰ γίνει 

πρακτικά ήμερα 

µαχα δὲ γίνοντα,. ἀπὸ θοτάνια 

γιατροὺς 

μαι, ἐδῶ συιὰ στὸ Εὐπάλιο, τὸν Κοτσιμ- 

πάκη ἀπὸ τὸ Κλῆμα, τὸν Ναραμεσίνη ἀπὸ 

ὅλα αὐτὰ ποῦ τᾶξεραν; 

τοὺς γεροντότερους. Τότε ὁ κο- 

καλὰ μὲ τὰ 
, 

Ῥάμπως καὶ τὰ φάρ- 

ώ θυινᾶ- 

τὴ Μαγούλα, τὸν Ἡ απανικολάου καὶ Πα- 

παδήµα ἀπὸ τὸ Εὐπάλιο, πολὺ σπάνια τοὺς 
φέρναµε στὰ Κεύκουρα. 

ο ἐχεῖ ποὺ κάθεταν κατακῆ μὲς 
τὸν Ίλιο κι ἦταν τολιγµένη μὲ τὸ τραό- 
τσιολο τὸ κατακαλόκκιρο, πέρασε στὸ δρό- 

  

οὕται στὰ ἱστορικὰ θιθλἰία, ἀλλὰ καὶ πλεῖ- 

τοι ἄλλοι καὶ εἶναι ὀγνωμοσύνη νὰ μὴν 

εἶναι γνωστοὶ οὔτε κατ ὄνομα. Καὶ . δὲ 

νὸ αὐτὸ ἐκάλυφε τὸ Λεύχωμά της. 

Ὁ τέως Πρόεδρος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ 
Συμβουλίου κ. Παναγ. Γεωργοῦντζος, στὸ 

οδικὸ «Ἠλάτων» ἔγραφε : 

τὸ Ἔθνος μίαν θαυμαστὴν 

1911, ἐπὶ τῷ 

ορτασιῷ τῆς 1δθετηρίδος τῆς Ἐλνικῆς 

Παλιγγενεσίας, τοῦ θχυµασίου Λευκώλα- 

τος τῶν 601 προσωπογραφ.ῶν 

σωπικοτήτων», χυρίως τοῦ ᾽᾿Αγῶνος, ἀπὸ 
τὰ πρωτότυπα σχέδιι τοῦ ΚΗΑΖΕΙΡΕΝ 

ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων εἰκόνων τῶν Αγω- 

υιστῶν, τῶν Μεγάλων Διδασχάλων, Κλή- 

ρικῶν, Λογίων, Επιστημόνων καὶ Εὐερ- 

γετῶν τοῦ Ἓθνους ἀπὸ τοῦ 1Ττ00---18τ0. 

ἽἝνα μυ ηκεῖου ἐσπεὶ τῆς εὐγνωμοσύνης 

ἔγκριτο περιο 

«. παρέσχεν εἲς 

Ἠδούλευσιν μὲ τὴν ἔχλοσιυ τὸ 

(ν
ν 

γα
 

τῶν πρΏ- 

ὕ Ἓθνους πρὸς τοὺς συντελέααντες εἰς 

.ά ἀπελευθέρωσίν του καὶ εἲς τὴν ἀνά- 

τυξίν του. λνὸ τὸ ἔργον, τὸ τόσον ἔθν'- 

κῶς ἀπαραίτητον διὰ τὴν ἐθντκὴν 

γνωσίαν, ἐπιστέφει χαρακτηριστικῶς τὴν 

προσφορὰν τῆς πολυκλαύστου καὶ ἄλησμο- 

νήτου Καλλιόπης Γιοτσαλίτου - λαχανᾶ»- 

Γι αὐτὴν ἐπίσης τὴν ἐργασίαν της, ὃ 
τόσον δύσκολος σὲ ἐπαίνους κ. Ἱ. Δημαρᾶς 

αὐτο- 

τὴ σχετικὴ ἐπιφυλλίδα του γιὰ τὸ Λεύκω- 

μα. στὸ «ΒΗΜΑ» τὴν ἔκλεισε γράφοντας 

«ια Τὸ τὸ πολὺ σπου- 

δχῖο, εἶνχι ποὺ ἔχουμε τὸ Λεύκωμα τὸ ἴδιο, 

κοινό τῶν ἀνθρύπων 

σπουδαῖο ὅμως, 

προ στὸ μεγάλο 

οὗ σέθοντα. τὴν Ἱστορία µας. 

που καὶ ἀγάπης, σύντροφο γιὰ τὸν ρεμδα- 

σµό µας καὶ τὴν σκέψη µας, γιὰ τὸ ὁποῖο 

ἔχει κάθε λόγο νὰ εἶναι. ὑπερήφανη ἡ Χὺ- 

ρία Γιοτσαλίτου - Λαχανᾶ». 

Ἔργο κ - κύ- 
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1νο ἡ Παγωνοτάσαινα, ἡ μάννα τοῦ Γιάν- 

νου τοῦ Παγώνη μὲ τὶς φαριὲς µστάχες. 
Θὰ τὸν πρόλαθες δάσκαλε. 

--“Ῥὸν θυμᾶμαι θειὰ ᾿Αγγέλω. 
-Ἡ φκιάνς αὐτοῦ Μαρία µ; ρώτησε 

τὴν ἀδερφή μ’. 
---Δὲ µπορῶ, θειά. 

-Γιὰ νὰ σὲ δῶ. Τί ἔχεις καὶ δὲ µπο- 
εῖς; Αμ ἐσὺ παιδάκι μ᾿ ἔχς λιόκρισ’, 

εἶπε ἡ Υριά, καθὼς τὴν ξεσκέπασε καὶ τὴν 

ποίταξε προσεχτικά, 

Τί ἔχω, θειά;: 

--“λιόκριση. Νὰ τὸ πεῖς στὴ µάννας τὸ 
δειλινό, 

Τὸ δράδυ τόπαµε στὴ μάννα µας. Τή- 
ῥαξε καὶ κείνη κι εἶπε ὅτι αὐτὸ θάταν. 
-Ἑ εἶχε δηλαδὴ ἡ συγχωρεµένη; 
-Ἑκεῖνο τὸν καιρὀ, συνέχισε ἡ θειὰ 

᾽Αγγέλω, θγαίναµε γιὰ τὴν ἀνάγκη Ἰκας 

ἔξω, γιατὶ δὲν ἦταν ὅπως τώρα ὃ ἁπόπα- 
τος δίπλα στὸ προσχέφαλο ἢ χοηνόμασταν 

ἔξω στὸ υυχτόσκαρο τὸ καλοκαίρι. ᾿Αν ἡ 

6ραδιὰ εἶχε γεμάτο φεγγάρ: καὶ μιὰ µέρα 

ἀχόμη καὶ τὸ τήραγε ἄνθρωπος ἀπάνω 
στὸ δασίλεµα. στὴ ράχη, Χαταχίτρινο ὅ- 

πως ἦταν, πάθαινε λιόκριση, ὅπως ἔπαθε 

καὶ ἡ ἀδερφή µου: χιτρίνιδε, µάργωνε, δὲν 

Ἴἤθελε νὰ φάει τίποτα, καθόταν οὔλου κα 

ταη κι ἔλειωνε. Οἱ τρανύτεροι, γιὰ νὰ μᾶς 

προφυλάξουν, ἔλεγαν καμμιὰ φορά: ᾿Από- 
“ρε ἔχουμε λιόχρισ.... 

--“καὶ πῶς ἔγινε καλά; 

--Μὲ τὰ λιόκρινα. Τὰ ξέρς τὰ λιόχρι- 

ναι 
Τί εἶναι αὐτά, τὰ ἈΧρίνα τοῦ ἥλιου: 
"Όχι. Εϊναι κέρατα ἀπὸ φίδι, σὰν τὸ 

δείχτη τοῦ χεριοῦ µας μεγάλα. Γιὰ νὰ 
καταλάθ᾽ς, Σάπκαλε, εἶναι ἕνα φίδι ποὺ 
κάθεται «κρυµένο στὰ µῥρουµάνια καὶ δὲ 

θγαίν᾽ ὀλοένα. Λὐτὸ ἔχει στὸ κεφάλι του 
«Συὸ κέρατα, ποὺ τὰ λένε λιόκρινα. Αὐτά, 
ὅταν μεγαλώσουν, πέφτουν καὶ Έαναφυ- 

Φ0/ττ2 

τρώνουν ἄλλα. 
Τότε ὅμως πιάνει τὸ φίδι μιὰ φαγούρα 

στὸ κεφάλι του. Θέλει κάπου νὰ τριφτεῖ, 

γιὰ νὰ πέπουν. Μόλις λοιπὸν συναντήσει 
Χανέναν ἄνθρωπο, ὅπως περιφέρεται πα- 

λαθωμένο ἀπὸ τὴ φαγούρα, ὁρμάει πάνω 
του, ὄχι γιὰ νὰ τὸν φάει, ἀλλὰ γιὰ νὰ 
τριφτεῖ. 

Ἐκεῖνος τότε πετάει τὸ μάλλινο σκουτὶ 
του χαταῆς. Τὸ φίδι τρέδθεται πάνω στὸ 

μάλλινο ροῦχο χι ὅταν πέσουν τὰ κἐρατά 
του, φεύγει. Μαζεύει τότε τὰ λιόκρινα ὁ 

τυχερὸς καὶ τάχε: γιὰ γούρι, γιὰ φυλαχτὸ 

καὶ γιὰ τὴ λιόκριση. Κάτι τέτοιο ὅμως 

ἐν γίνεται συχνὰ κι ἔτσι τὰ λιόκρινα εἷ- 
ναι σπάνια. 

Τότε τέσσερες εἶχαν λιόκρινα ἐδῶ γύ- 

ρω: «Η. γύφτιασα, ἡ μάννα τοῦ γυφτο-Ἀρί- 

στου στοὺς Ἰουπλαίους, ὁ Έσαμο-Σπύρος 

στὸ Κλῆμα πι ὃ Κοντζαµάνης στὸ Ἠὐπά- 

λιον ὃ πατέρας τ Κώστα. Ἐΐχε κι ὁ Έχουρ- 
τέσης στὰ Κούκουρα, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέραμε. 

Μᾶς ἔστειλε ἁπ᾿λὲς ἡ μάννα µας, την 

ἀδερφή μ᾿ τὴ θυμιούλα καὶ μένα νὰ τὰ 
φέρουμε. Ἠήγαμε γυρεύοντας στοὺς Έου- 

πλαίους καὶ στὸ Κλῆμα χι δὲ μᾶς τάδω- 

σαν, γιατὶ φοδόνταν νὰ μὴ τὰ χάσουν. Στὸ 

Ἐθπάλιο, μόλις ἔμαθε ἡ Κοντζαμάναινα, 

ὅτι ἤμασταν τ' θανάσ᾽ τ' Καραχάλ᾽ ἀπ᾿ 

τὰ Κούκουρα, μᾶς τᾶδωσε. Τὰ φέραµε κ. 

ἀπάν) κι τὰ ξαστρίσαμε τρεῖς φορές: Τὰ 
βάζαμε µέσα σ᾿ ἕνα ποτηρ᾽ νερὸ καὶ τὰ 

θγάζαµε γιὰ τρεῖς νύχτες συνέχεια στ ᾱ- 

στέρια. Τὴν τέταρτη πλένεταν ἡ ἄρρωστη 

μὲ τὸ νερὸ τοῦ ποτηριοῦ. Αὐτὸ γυνόταν 
ἄλλες Συὸ φορὲς χωρὶς διακοπή. "Ἔπσι ἡ 

Μαρία ἔγινε χαλὰ καὶ ξαναπήγαµε τὰ 

λιάκρινα πάλε στ’ν Κοτζαμάναινα στὸ Σλέ. 
Καὶ ἡ συνέχεια: 

Έἶχα διαθάσει κάπου, ὅτι ἡ δημώδης 
ἰατρική «.. εἶναι κρᾶμα ἐμπειρικῶν γνώ- 
σεων καὶ μαγικῶν ἐνεργειῶν, ποὺ ἔκληρο-



δοτήθησαν εἴτε διὰ τῆς προφορικῆς ὁδοῦ 

εἴτε γραπτῶς...» καὶ ὅτι «οἳ τρόποι θερα- 

πείας εἶναι ἀνάλογοι μὲ τὴ φύση τῆς νό- 
σου ἢ τὴν αἰτία εἰς τὴν ἁποία ἀποδίδετα: 

ἡ ἀσθένεια...», ἀλλὰ ὅτι ὑπῆρξε ἢ ὑπάρ- 

χει στὴν Ἑλλάδα φίδι μὲ κέρατα, δὲν εἷ- 
δᾳ διαβάσει πουθενά, οὔτε κι ἀκούσει. Τὸ 
πρᾶγμα εἶχε τρομερὸ ἐγδιαφέρον. "Αρα- 

ΎΕ ποιός ἄλλος στὸ χωριὸ ἤξερε γιὰ τὰ 
λιόχρινα: 

Ῥώτησα γέροντες καὶ γριές. ᾿Αρχετοὶ 
ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ἀκούσει τὴν ἴστο- 
ρία τοῦ φιδιοῦ μὲ τὰ λιόκρινα. Τὸ ἴδιο 
διαπίστωσα καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα χωριὰ τῆς 
Δωρίδας, ἀλλὰ χαὶ τῆς Ναυπακτίας, ὅπου 

ἐπεξέτεινα τὴ σχετικἡ ἔρευνα, 

Ὁ κόσμος τχε τούὐμπανο... 
Συζήτησα τὸ θέµα μὲ πολλοὺς νέους 

ἀγθρώπους, μορφωμένους καὶ ή. Κανένας 
δὲν ἤξερε τίποτα τὸ σχετικὸ καὶ οἳ περισ- 
σότεροι Ὑέλασαν. Δὲν πίστευαν ὅτι ὑπάρ- 
χει φίδι μὲ κέρατα πουθεγὰ τῆς γῆς καὶ 

πολὺ περισσότερο στὴν Ἑλλάδα. 
Στὸ μεταξὺ ἡ ἔρευνα γιὰ τὴ λιόκριση, 

τὰ λιόκρινα καὶ τὰ «ξααστρίσματα» συνε- 

χἰστηκε. "Έτσι Βρέθηκαν ἄνθρωποι, ποὺ 
χρησιμοποίησαν τὰ Ἀλιόκριυα γιὰ δικιά 

τους θεραπεία ἀπὸ τὴ λιόκριση, πίνοντας 

ἀπὸ τὸ «ξαστρισμένο» νερὀ, µέσα στὸ ὁ- 

ποῖο εἶχαν ξύσματα ἀπὸ λιόκρινα (Ἡ1- 
γώγνης Βασίλης, Κούκουρα, 00 χρόνων) 

Ἡ, εἶχαν πάνω τους τὰ λιόκρινα γιὰ φυ- 
λαχτὸ κάµποσο καιρὸ (Πάνος Γκουρτέσης, 
Κούκουρα, 59 χρόνων) ἡ τὰ εἶχαν Σεῖ πα- 

λιότερα. 

Καὶ τὰ πιὸ ἐγδιαφέροντα: 
-Ὁ Τάσος Τκουρτέσης ἀπ τὰ ἸΚού- 

χουρα, μᾶς παρουσίασε μιὰ µέρα ἕνα λιό- 

πρινο, ξεχασμένο στὸ σεντούκι του ἀπὸ τὸν 
Χαιρὸ τοῦ πατέρα του. Ἐΐναι ἕνα κέρατο, 

λὲς ἀπὸ φίλδισι, μήκους 10 ἐκατοστῶν, 

σὰν τὸ δείχτη ἀγτρικοῦ χεριοῦ καὶ πά- 

χους στὴ θάση ἑνὸς περίπου ἑἔκατοστοῦ. 
σχισμένο στὴ μέση ἀπὸ τὴν πολυκαιρία. 

Βι ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ στὶς μέρες µας, 

ἦρθε ἀγτιμέτωπος μὲ τὸ φίδι μὲ τὰ λιό- 

ρινα, τὸ χερασφόρο, λέγεται Χαράλαμπος 

Παγώνης. Εΐναι σήµερα ἑξήντα περίπου 

χρόνων καὶ μένει στὰ Νέα Κούπουρα. Τὸ 

περιγράφει ἔτσι: 

Εἶχε κεφάλ. µεγάλο, σὰν τὸ κεφάλι 
κουταθιοῦ. Μάτια λαμπερά. Στόμα ὀρθά- 
νοιχτο σὰν τὸ μηρό του. Τὸ μῆχος του ἂρ- 

κετό, ἀλλὰ δὲν τῶδε ὁλόκληρο γιὰ νὰ τὸ 
προσδιορίσει. Χρῶμα καφοπράσινο.. Τὸ. 

φίδι ξαπλωμένο ἔξω ἀπὸ τὴ σπηλιά του 

στὸ δάσος τοῦ «Κούφιου» ἀπολάμδανε τὸν 
ἥλιο, Μὲ τὸ χτύπημα τοῦ ταεκουριοῦ σὲ 
Χοντινὸ του δέντρο τρόμαξε καὶ ἀγωσηκώ- 

θηκε νὰ δεῖ τί συµδαίνει. Ῥλέποντας ἔα- 

φυικὰ τὸν ἄνθρωπο σύρθηκε στὴ σπηλιά. 

του τρακουνώντας τὰ γύρω χλαριά, 2νῶ ὁ 

ξυλοκόπος, ἀπὸ τὸ φόθο του, ἔφευγε τρε- 

χάτος, ἀφήνοντας ὣς τὰ τώρα τὰ ξύλα 

ποὺ εἶχε κόψει στὸ µέρος ἐχεῖνο. Αὐτὰ 

ἔγωαν τὸ καλοκαίρι τοῦ 19050. 

ὙὝστερόγβρόοόφοι 

Αιάθαζα πρὶν λίγες µέρες σὲ μιὰ παλιὰ 
ἐγχυχλοπαίδεια τῶν ζώων, προπολεμικῆς. 
ἐχδόσεως Ἐλευθερουδάκη, ὅτι στὴ Βόρεια 

᾿Αφρυκή, Λιδύη - Αἴγυπτο, ὑπάρχει μὰ 
ἔχιδνα κερασφόρος μὲ κέρατα μυτερὰ ὁχ- 

τὸ - δέχα ἑκατοστῶν, ποὺ ἐνεδρεύει κρυι- 

µέγη ὁλόκληρη (χωμένη) στὴν ἄμμιο, ἕ- 

χοντας ἔξω µόνο τὸ χερασφόρο χεφάλι της. 

Ἠπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ νηστικὴ ἕνα περί- 

που χρόνο περιµέγοντας νὰ ἐπιτεθεῖ σὲ κά- 
ποιο διερχόµενο ζῶο. Κατὰ τὸν Ἡρόδοτο, 
κατὰ τὴν παλιὰ ἐποχή, εἶχε ἐξαφανίσει 

πάθε ζωντανὸ πλάσμα στὶς περιοχὲς ποὺ 

ζοῦσε μὲ τὰ φαρµαχερά της δαγκώµατα. 

Γιατί ἄραγε νὰ μὴν ὑπάρχει καὶ στὴν 
Ἑλλάδα τὸ φίδι μὲ τὰ λιόκρινα; 
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ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ 

-«Ὅποιος δὲν ἔχτισε σπίτι, δὲ φύ- 
τεψε ἀμπέλι γιά δὲν πάντρεψε κο- 
ρίτσι δὲ γεύτηκε τίποτας ἀπ᾿ τὰ µε- 
γάλα θάρη τῆς ζήσης καὶ ἄθρεχος 
πέρασε τὶς µπόρες τους -- τυχερὸς 
πὲς πὼς στάθηκε ἀπ᾿ τὴ μιὰ μεριά. 
Απ’ τὴν ἄλλη ὅμως ἄπραγος καὶ 
ἀγούρμαστος ξέμεινε -- ἀνίκανος 

γιὰ κάθε τι τὸ σοθαρὸ--καὶ χαρα- 
µοφάης λογιέται -- κακό πρᾶμα γιὰ 
τὸν πάσα ἕνα. 

Καὶ ὄχι ἄδικα, θέθαια, ἀφοῦ σὲ 
κανένα ἀπ᾿ τὰ τρανὰ παλούκια της 
δὲν ἔδωκε «δεῖγμα Ὑραφῆς» οὔτε 

στὸ σκολειό της, ποὺ τόσα δασκα- 

λεύει τὸν ἄνθρωπο, µαθήτεψε πο- 
τές», εἶπε ἄξαφνα ὁ µπάρµπα Τά- 

κος σκύθοντας νὰ συνταυλίσει τὴ 

φωτιὰ ποὺ πῆρε νὰ σθύσει -- στά- 
χτωσε γιὰ καλὰ -- καὶ ματαρχινεύ- 

οντας τὴ σταµατηµένη κουθέντα 

τους. 
Δεύτερη µέρα τοῦ Χριστοῦ 

-- καρδιὰ τοῦ χειμῶνα -- καὶ ὁ 
µπάρμπα Τάκος καὶ οἱ γιοί του -- 
τρεῖς, ζωὴ νἄχουν-- εἶναι καθισµένοι 
στὸ χειμωνιάτικο γύρω ἀπ τὴ φῶ- 

τιά, Φάγαν καὶ ἤπιαν καλὰ τὸ µεση- 

µέρι καὶ ὕστερα ἁπλωθῆκαν στὰ 

µεντέρια, τὴ μιὰ καὶ τὴν ἄλλη πάντα 
τοῦ τζακιοῦ, γιὰ νὰ χουζουρέψουν 

λιγάκι μιὰ καὶ ἔχουν ἀδειὰ --- σκὀό- 
λη σήµερα -- καὶ ν΄ ἀλλάξουν καµ- 

μιὰ κουθέντα ἀφοῦ δὲν γίνεται νὰ 
πάρουν τὶς ροῦγες -- ἡ παγωνιὰ ὅ- 
ξἕω τσακίζει κόκκαλα καὶ δὲν ἀφή- 

9/ΤΤ4 

ΕΧΤΙΣΕ ΣΠΙΤΙ 

ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΥ ΕΛΔΑΤΟΥ 

γει ἄνθρωπο νὰ ξεμυτίσει. 

Πέρασε κάµποση ὥρα μὲ τὴν κου- 
θέντα, εἶπαν γιὰ τοῦτο, γιὰ 

κεῖνο, γιὰ τ᾽ ἄλλο -- γιὰ χίλια δυὸ 
--μὰ στὰ στερνά, θὲς ἀπ᾿ τὸ φαγο- 

πότι, θὲς ἀπ᾿ τὴ ζέστα, τὸ κεφάλι 

ἀρχίνεψε νὰ 6αραίνει καὶ τὰ µατό- 
κλαδα νὰ γέρνουν -- ἡ ἄναψη τῆς 
κουθέντας καταλάγιασε καὶ ὁ ὕ- 

πνος τοὺς ἔπαιρνε γλυκὰ - γλυκά. 

᾽Απάνω στὴν ὥρα τούτη ὅμως ὁ 
μπάρμπα Τάκος πέταξε τὰ λόγια 

του -- λάδι στὴ φωτιὰ -- καὶ ἔκαμε 

τὴν κουθέντα νὰ µαταζωηρέψει. Μὲ 
μάτια γουρλωμµένα ἀνακαθῆσαν καὶ 

οἱ τρεῖς καὶ γιοµάτοι ἀπόρεση ἀρ- 
χινέψαν ν᾿ἀναρωτιοῦνται τί θέλει νὰ 
πεῖ ὁ πατέρας. "Όσο ὅμως κι ἂν 

πασκίσαν, ὅσο καὶ ἂν στύψαν τὸ 
μυαλό τους τίποτας δὲν κατάφε- 
ραν, δὲ μπόρεσαν νὰ 6ροῦν μιὰν ἄ- 
κρη γιὰ νὰ μποῦν στὸ ντορὸ -- καὶ 

τοῦτο τοὺς διαόλιζε φοθερά. Στὸ τέ 
λος ὁ μεγαλύτερος γιὸς δὲν κρα- 
τήθηκε καὶ φανερά πειραγµένος, 
ρώτησε ζωηρά: 

-- «Τὰ µισοθέζικα δὲν τὰ νογάω 

καθόλου, πατέρα, χαθῆκαν τὰ ντρί- 

τα καὶ τὰ σταράτα;» 
Ὁ μµπάρµπα Τάκος, ἀτάραχος, 

στρίόοντας σ᾿ ἕνα καλαμποκό- 

φυλλο καπνὸ χοντροκομμένο -- ᾱ- 

παγορεύονται τὰ χαθάνια, θλέπεις 

-- τοὺς κύτταξε ἕναν - ἕναν καὶ ὕ- 

στερα µατάπε, ἤρεμα πάντα: 
--«Τὰ µισοθέζικα δικαιολογηµέ-



να νὰ μὴν τὰ νογδς, γιέ µου, µα- 

σηµένια λόγια εἶναι.Τοῦτα δῶ ὅμως 
δὲν δικαιολογιέσαι, γιατὶ καθαρὰ 
καὶ ξάστερα εἶναι, -- φῶς, φανάρι. 
Αν ὅμως τὸ μυαλό σας στόµωσε 
σήµερα δὲν πειράζει, μπορῶ νὰ τὰ 
κάµω καὶ λιανότερα». 

Καὶ ἀνάδοντας τὸ τσιγάρο του μ᾿ 

ἕνα δαυλί, συνέχισε, ξεφυσώντας 

σύννεφα καπνοῦ ἀπ᾿ τὴ μύτη καὶ τὸ 
στόμα: 

--«Ὁ πάσα ἕνας ποῦρχεται 
στὸν Κόσμο ἐτοῦτο, λεθέντες µου, 

ἔχει ἕνα δρόμο νὰ κάμει -- ὅπως 
καὶ οὔλα τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ 
ἄλλωστε -- καὶ κάµποσες ὑποχρε- 
ώσεις νὰ ξεπληρώσει. Κι’ ἂν ἄλλο- 
νῶν εἶναι περσότερες γιά θαρύτε- 
ρες καὶ ἀλλουνῶν λιγότερες γιά 

ἀλαφρύτερες αὐτόνο εἶναι ἀπὸ τῆς 
µοίρας τὸ γραφτό, π’ ὅτι γράφει 
δὲ ξεγράφει, καὶ ὄχι ἀπ᾿ ἀνθρώπου 

θέληση. "Όσο εἶναι παιδὶ ὅλα πᾶν 
καλὰ -- ἄλλοι γνοιάζονται γι αὖ- 
τόνον -- σὰν μεγαλώσει ὅμως καὶ 
γίνει ἐφταξούσιος τότενες, µα- 

ζι μὲ τὰ καλὰ τῆς ζήσης, γεύε- 

ται καὶ τὶς πίκρες καὶ τὰ θάσανά 

της -- καὶ εἶναι πολλὰ τὰ ρηµάδια, 

Πολλὲς καὶ διάφορες εἶναι οἵ ἀνάγ- 

κες ποὺ τὸν ζώνουν καθημερινά καὶ 
ἔρχεται ἡ στιγμὴ πού, θέλει - δὲ θέ- 
λει, θὰ μπεῖ στὸ χορὸ -- ἄλλος ἔ- 

χει θηλυκἀ νὰ παντρέψει, ἄλλος 

χρειάζεται σπίτι ν᾿ ἀπαγγειάσει, 

ἄλλος πρέπει ν᾿ αὐγατίσει τὸ ταῖνι 
τῆς φαμελιᾶς. Καὶ ὅσο δαράει 
τῆς χρείας τὸ ντέφι θὰ χορεύει, δὲ 
γίνεται ἀλλοιῶς, νὰ παρακαλάει 

μοναχὰ νὰ πάψει σύντομα γιατὶ ἆλ- 
λοιώτικα «θὰ ρέψει στὰ ποδάρια, 

-- θέλει πολλὴ γρηγοράδα ὀλέπεις 
ὁ χορὸς αὐτόνος. Κάτι τέτοια τὰ 

ἑέραν καλά οἱ πατεράδες καὶ οἱ 
ταποῦδες µας -- εἶδαν τὸν ἥλιο νω- 
βίτερα ἀπὸ μᾶς καὶ πάθαν - µάθαν 
καὶ τὰ δασκαλέψαν καὶ σὲ μᾶς. Καὶ 
εἶναι ἡ πᾶσα ἀλήθεια--ποιός μπορεῖ 
νὰ πεῖ τἀντίθετο;--πὼς µονάχα τέ- 
τοια ζορίσµατα γουρµάζουν τὸν ἄν- 
ϐρωπο καὶ κάνουν τὸ μυαλό του νὰ 
πήξει. Αλλοιώτικα, ἄψητος κι ἅμα- 
θος παραμένει, σὰν κείνους τοὺς 
ἀνεπρόκοφτους ποὺ θρίσκουν τὸ σο- 
φρᾶ στρωμένο -- τὸ θιὸς τοῦ πατέ- 
ρα καὶ τοῦ πεθεροῦ γιὰ τὸν ἱδρῦ- 
τα καὶ τὴν προκοπἡ τ ἀδερφοῦ -- 
καὶ δὲν λὲν νὰ θρέξουν τὸ δακτυλά- 
κι τους μπᾶς καὶ κρυοπάρουν--κη- 

φῆνες σωστοί. Γι αὐτόνο καὶ µόνο 
ἀξίζει νὰ μπαίνει ὁ πάσα ἕνας στὸ 

καµίνι τῆς χρείας ποὺ ἀτσαλώνει τὴ 

θέληση καὶ (κάνει τὴν ψυχἠὴ σίδερο 
ἀλόγιστο. Αλλά ἂς τ’ ἀφήκουμε αὖ- 
τάνα καὶ ἂς ἔρθουμε στὰ δικά µας. 

--Εσύ, Ὑιέ µου» στράφηκε κατὰ 
τὸ µεγάλο, «ἂν δὲ λαθεύω, μπῆκες 

στὰ εἰκοσιτέσσερα -- ἔτσι δὲν εἴ- 
ναι; "Αντρας γίνηκες πιά, μὲ 

τὸ στρατιωτικὸ ξέµπλεξες, τὸ «χοῦ» 

τῆς δουλειᾶς τὸ πῆρες γιὰ καλά, ᾱ- 
ξιος εἶσαι νὰ κάµεις πέρα καὶ νὰ 

ζήσεις. Κιάπ᾽ τὴν ἄλλη μεριὰ γραμ 
μάτια γιὰ πλερωμὴ καὶ ἀδερφάδες 
γιὰ παντρειὰ δὲν σὲ καρτερᾶν, οὔτε 

µπαῖρια γιὰ ξεχέρσωµα καὶ ἁμπέ- 
λια γιὰ φύτεμα -- τ’ ἀντίθετο µάλι- 

στα, µεράδι καλὸ ἀπ᾿ τὰ δικά µου 
σοῦ πέφτει καὶ πιασµένος λογιέσαι. 
Τίποτας, λοιπόν, δὲ σοῦ λείπει γιὰ 

νὰ πάρεις τὸ δρόµο σου καὶ νὰ πε- 
τάξεις μὲ τὰ δικά σου φτερὰ --- νὰ 
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φκιάξεις φαμελιὰ--ὄξω ἀπὸ ἕνα : 

τὸ σπίτι. Γιατί, τοῦτο, τὸ δικό µου, 

ἀρχίνεψε νὰ μὴ μᾶς χωρόει πιὰ -- 
σὰν τρανέψουν τὰ λυκόπουλα στε- 
νεύει ἡ µονιά. Κι’ ἀφοῦ τὰ τούµπα- 
να ζυγώνουν κατὰ τὴ µεριά µας -- 

ταχυά, μεθαύριο, θὰ λογοδοθεῖς-- 
πρέπει νὰ τὸ γνοιαστοῦμε σύγκαι- 

ρα γιατὶ ἕνα σπίτι οὔτε μονοχρονὶς 
χτίζεται οὔτε ραπανάκι εἶναι νὰ φυ 
τρώνει ὅποτε ὁ πάσα ἕνας θέλει. 
Λέω, λοιπόν, νὰ τὰ κανονίσουμε ἀπὸ 

τώρα καὶ νὰ θάλουμε μπροστὰ σι- 
γἁ - σιγὰ ὥστε νὰ πορευτοῦμε ὅπως 

μᾶς θολεῖ καλλίτερα καὶ νὰ μὴν τ 
ἀφήκουμε τὴν τελευταία στιγμὴ γι- 
ατὶ τότενες καὶ ἡ δουλειὰ θὰ γίνει 

µισὴ καὶ θαρὺ θὰ πέσει τὸ φορτιὸ 
στὸ γάϊδαρο -- καὶ πανωσάμαρα -- 
καὶ μπορεῖ νὰ κωλοκαθήσει. Σὰν 
µισοτελέψουμε -- σ᾿ ἕνα, σὲ δυὸ 
χρόνια -- ῥρίχνεις τὸ μῆλο σὲ 

καμμιὰ συσταζούµενη µμορφονιὰ 
καὶ ἀρρεθωνιάζεσαι, ὄχι θέθαια 
γιὰ νὰ θάλεις τὴν προίκα µέσα -- 

κάτι τέτοιο δὲν τὸ καταδέχοµαι -- 

ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνουν τὰ ξετελέµατα 

ἔπως θὰ θελήσετε ἐσεῖς, οἱ σπι- 

τονοικοκυραῖοι, καὶ ὄχι ἐμεῖς, οἱ 

παραόξω. Καὶ τοῦτο δῶ ἀκόμα 
-- µιληµένα - τιµηµένα -- γιὰ νὰ 
μὴν ἔχουμε λόγια ἀργότερα : παν- 
τρεµένοι γιά ἀνύπαντροι οὗλοι 
θὰ θάλετε τὸ µεράδι σας σὲ κόπια 

καὶ παράδες γιὰ νὰ χτίσουμε καὶ 

δεύτερο σπίτι--τρίτο εἶναι τοῦτο δῶ 

--ἕνα δηλ. γιὰ τὸν καθένα σας, ὥστε 
νὰ μὴν μείνει κανένας παραπονού- 

µενος πὼς ἀδικήθηκε γιὰ πὼς τοῦ- 
Φαγαν οἵ ἄλλοι τὸν ἱδρῦτα του. "Ε- 

τσι καὶ σεῖς θὰ μείνετε ἀγαπημένοι 

γιὰ πάντα καὶ µένα δὲ θὰ μὲ σκα- 
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τοψυχᾶτε σὰν κλείσω τὰ µάτια -- 

ξηγηθήκαµε; 
Αὐτάνα λέει τὸ δικό µου μυαλὸ 

καὶ ἂν κάποιος ἔχει κάτι καλλί- 

τερο ἂς κρίνει τώρα -- ἐδῶ εἴμα- 
στε». 

Κανένας ἀπ᾿ τοὺς τρεῖς δὲν ἔόθγα- 

λε ἄχνα, οὔτε κἀν ἡ µάνα τους, ἡ 
θειὰ Θανάσω, ποὺ ἀπὸ κάµποση 
ὥρα εἶχε παρατήσει τὸ σιγύρισµα 
καὶ εἶχε σιµώσει γιὰ ν᾿ ἀκούσει τὰ 
λόγια τῶν ἀντρῶν. Μὲ τὸ κεφάλι 

χαμηλὰ καὶ τὴν ὄψη σκεφτικἡ στε- 

κόνταν θουθοὶ καὶ ἀποχασκωμένοι 
--τί νὰ ποῦν; Ὁ πατέρας -- ποὺ ὁ 
Θεὸς νὰ τὸν ἔχει γερὸ γιὰ τὸ δικό 

τους καλὸ -- φαίνεται πὼς τᾶχει 
οὔλα σκεφτεῖ, τάχει διπλοτριπλοκα- 
σκινισµένα καὶ καλοζυγιασμένα, τί- 

ποτας δὲν ἔχει ἀφήκει στὴν τύχη 

γιά στὸ «θὰ δοῦμε». Καὶ ἀκόμα, ἔ- 

χει φροντίσει γιὰ τὸ δίκηο οὐλωνῶν 

καὶ γιὰ τὸ µόνιασμά τους -- ὡς ἑ- 

κεῖ ποὺ φτάνει θέθαια γιατὶ τὸ πα- 

ραπέρα, εἶναι δική τους δουλειά. 

ἜἜτσι δὲν μένει τίποτας ἄλλο ἀπ᾽ τὸ 

γὰ ποῦν τὸ ναί, καὶ νὰ ξεκινήσουν. 

Ἡ ὥρα ἡ καλή, λοιπόν. 

8ε ες 

Τὸ πιὸ δύσκολο πράµα σὰν πά- 
ρεις ἀπόφαση νὰ χτίσεις σπίτι εἷ- 

ναι νὰ θρεῖς τὸ θολικότερο µέρος. 

Ὁ κάθε μαχαλᾶς, μὰ καὶ ἡ κάθε 
γειτονιὰ ἀκόμα, ἔχει τὰ δικά του, 

ἄλλα καλὰ κι ἄλλα ἀνάποδα, ᾱ- 

νάλογα μὲ τὸ τί γυρεύεις. Πρέπει 
λοιπόν, νὰ τὰ θάλεις οὖλα κάτω, νὰ 

τὰ ζυγιάσεις ἕνα - ἕνα καὶ νὰ τὰ ξε- 

Ψαχνίσεις καλὰ μὴν παραλείπον- 
τας τίποτας, ὥστε νὰ θγάλεις ἆᾱ- 

πόφαση σωστή. Γιατὶ σπίτι μιὰ



φορὰ στὴ ζωὴ χτίζει κανένας καὶ 
δὲ γίνεται ἄν, αὔριο - μεθαύριο δεῖ 
πὼς δὲν τὸν θολεύει νὰ τὸ πάρει 

παραµάσκαλα καὶ νὰ πάει παρα- 
πέρα οὔτε εἶναι τσαντῆρι γύφτικο 

νὰ τὸ στήνει τὴ μιὰ ἐδῶ καὶ τὴν ἄλ- 
λη ἐκεῖ. Τὸ δρόµο τοῦτο, τὸ σωστό, 

ἀκλούθησε ἡ φαμελιὰ τοῦ µπάρ- 
µπα Τάκου, γι’ αὐτόνο χρειάστηκε 

πολλὴ ὥρα, καὶ περσσότερη συ- 

ζήτηση, γιὰ νὰ πάρει ἀπόφαση. 
Ἡ μάνα ποὺ πρωτομίλησε, 

Ψυχοπονῶντας νὰ μείνουν τὰ παι- 
διὰ κοντά της οὔλα τὰ χρόνια -- 

καὶ ποιά µάνα δὲν θέλει κάτι τέ- 
τοιο; -- εἶπε νὰ χτίσουν τὸ καινούρ- 

γιο σπίτι ἐδωώδά, δίπλα στὸ παλιό. 

Κι’ ἄν, µάλιστα, τὰ στριµώξουν λι- 
Ὑάκι, πρόστεσε, θὰ μπορέσουν νὰ 
Φφκειάξουν ἀργότερα καὶ τὸ τρίτο κι 
ἂς ἔχουν τὶς αὐλὲς καὶ τὰ καλύθια 

ἀνταμικὰ -- ἀδέρφια εἶναι, τί πει- 
ράζει; 

Τὰ παιδιά, στ ἄκουσμα τῶν λόγων 

της πέταξαν ἀπ᾿ τὴ χαράτους --τὸ 
θρῆκαν σωστὸ--κι ἀφήνοντας κατὰ 
µέρος κάθε δική τους σκέψη, συµ- 
φωνῆσαν μὲ τὴν πεθυµιά της --- µι- 
λῆσαν μὲ τὴν καρδιὰ καὶ ὄχι μὲ τὸ 
νοῦ. Κι’ ἀρχίνεψαν µάλιστα νὰ πει- 
ράζονται ἀναμεταξύ τους καὶ νὰ 

ψευτομαλλώνουν ποιός θὰ πάρει 
τοῦτο καὶ ποιός ἐκεῖνο, χασκογε- 
λώντας ἀμέριμνα. Ὁ πατέρας ῥὅ- 
µως, ποὺ τόση ὥρα ἄκουε σιωπη- 

λός, δὲν συμφώνησε. 

-« Οχι», εἶπε σοθαρά, «ποτὲς τὰ 
οπίτια δίπλα - δίπλα, κάλλιο µα- 
κρυὰ καὶ ἀγάπη παρὰ σιμὰ καὶ 
μάγγανα. Γιὰ τηράξτε, ὁρέ, πόσα 
καὶ πόσα ἀδέρφια, ποὺ μένουν σ᾿ 
ἀδερφομοίρια δὲν ἔχουν (µαλλώσει 

γιὰ τὸ τίποτας -- ποιός θὰ ποτίσει 

τὸ ζὸ πρῶτος, γιά ποιανοῦ τὰ παι- 

διὰ πῆραν δυὸ καρύδια ἀπ᾿ τὴν κα- 
ρυδιὰ τῆς κάτω αὐλῆς -- καὶ κρα- 
τᾶν ἀμάχη ὁ ἕνας στὸν ἄλλο µεγα- 
λύτερη ἀπ᾿ ὅτι στὸ χειρότερο ὀχ- 
τρό; Καὶ μὴν ἀλησμονᾶτε ὅτι ζηλό- 
φτονες καὶ τζαναμπέτισσες νυφάδες 

δὲν ἀπολείπουν ποτὲς -- ξέρεις τί 

διάδολος θὰ σοῦ τύχει; -- καὶ εὔ- 

κολα μποροῦν μὲ τὰ τριόόλια καὶ 
τὸ πέσε - πέσε νὰ κάµουν τ ἀδέρ- 
φια ἀπὸ ἑκατὸ χωριά. Γι αὐτόνο 
στὸ γιούρτι, στὰ πέρα ἁλώνια, λέω 

νὰ χτίσουμε -- οὔτε ἁλάργα ἀπὸ 
δῶ εἶναι καὶ ὅ,τι χρειαζόμαστε τ- 
χει. ᾽Απάνω στὴ δημοσὰ θρίσκεται 
- Ἡ ρόδα τὸ πατάει -- ἥμερος 

εἶναι ὁ τόπος ἕνα γύρω -- ἴσωμα -- 
ἥλιος κι ἀέρας δὲν τ᾽ ἀπολείπει -- 
τί περσότερο γυρεύοµε; Κι’ ἀπὸ πά- 
νω ἔχει καὶ πηγάδι μὲ µπόλικο καὶ 

ἀλαφρὺ νερό, πράµα ποὺ μᾶς 6γά- 

ζει ἀπὸ τὸ χασομέρι, τὸν κόπο, τοὺς 

παράδες, ν᾿ ἀνοίξουμε ἄλλο ἀπ᾿ τὴν 

ἀρχή- Γιά σκεφτεῖτε το, ὀρέ;» 

Μάνα καὶ γιοὶ δὲν ἀποκριθῆκαν, 

μ’ ἀνοιχτὸ τὸ στόµα εἶχαν ἆπο- 
μείνει. Τίποτας ἀπ᾿ ὅσα ἀκοῦσαν 

δὲν εἶχε περάσει ἀπὸ τὸ νοῦ τους-- 

ἄπραγοι, θλέπεις, ἦταν --- οὔτε µπο- 

ροῦσαν νὰ τὰ φανταστοῦν, τώρα ὅ- 
µως ποὺ ὁ πατέρας τοὺς ἄνοιξε τὰ 

μάτια εἶδαν πὼς ἔχει δίκηο τρα- 
νὸ -- πολλὲς εἶναι οἱ γλύστρες 

στὴ ζήση ἀκόμα περσότερες οἱ πα- 
γίδες γι αὐτόνο πρέπει νἄχουν 
τὰ µάτια τέσσερα καὶ δάσκαλο κα- 
λό. Καὶ χωρὶς πολλὰ συμφωνῆσαν: 
Στὸ γιούρτι θὰ χτίσουν. 

᾽Απὸ τὴ στιγμἠ ποὺ τὸ δυσκολό- 
τερο κανονίστηκε τ᾽ ἄλλα Ίρθαν 
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μοναχά τους --- μὲ τὸ ἔμπα τοῦ Μα- 
γιοῦ θ᾽ ἀρχινέψουν. 

ες Ἠς 4ε 

Ἡ πρώτη “φροντίδα καθενοῦ π᾿ ἀ- 
ποφασίζει νὰ χτίσει σπίτι εἶναι οἱ 
πλίθες, Χρειάζονται πολλὲς -- καὶ 
Χιλιάδες ὁλόκληρες- (καὶ πρέπει νὰ 
θρεῖ µέρος ἀπ᾿ ὅπου θὰ πάρει τὸ 
χῶμα. "Ὅιτι κι ὅτι δὲν κάνει, 
θέλει χῶμα καλὸ -- πλιθόχωµα 
--καὶ ὄχι τίποτας μπασὲς ποὺ σκορ 
πᾶν μὲ τὸ πρῶτο, γιά κοκκινιὰ ποὺ 
δὲ δουλεύεται, Καὶ πρέπει τὸ μέ- 
Ρος νὰ τὸ πατάει ρόδα γιατὶ ἆλ- 
λοιῶς ἡ δουλειὰ δὲν ἀπαδίνει -- 
μῆνες μπορεῖ νὰ τυραννιέσαι μὲ τὸ 
σαµάρι καὶ τίποτας νὰ μὴν κάνεις. 

Ὁ μπάρµπα Τάκος καὶ οἱ γιοί 
καταλῆξαν πὼς τὸ χωράφι τοῦ κου- 
νιάδου του, τοῦ µμπάρµπα Μάνθου, 
ποὺ καὶ «κατέθασµα» θέλει καὶ καρ 
ρόδροµο ἔχει, εἶναι ὅτι χρειάζεται. 
Ὕστερα ἀπ᾿ τὸ θἐρο, ἀποφάσισαν, 

κι ὥσπου νἀρθεῖ ἡ μηχανἡ γιὰ τ᾽ ἆ- 
λώνισμα, κάνοντας τ’ ἀδύνατα δυ- 
γατὰ θὰ τὸ κουθαλήσουν --- ἔτσι ἄλ- 
λωστε θὰ προκάµουν καὶ τὸ καθά- 
ρισµα τῶν ἀχερώνων γιὰ νὰ ξεκο- 
γοµήσουν τ᾽ ἄχυρο ποὺ χρειάζονται. 

Μπελαλίδικη καὶ θαρειὰ δουλειὰ 
--πολὺ 6θαρειὰ -- τὸ κόψιμο τῆς πλί- 
θας, εὐτυχῶς ὅμως ποὺ τρεῖς - τέσ- 

σερες χὠριανοὶ τοὺς Χρωστοῦν κά- 

τι µέρες ἀπὸ παρόμοια δουλειὰ κι 
ἔτσι σὲ καμμιὰ ὀδομάδα, δέκα µέ- 
ρες τὸ πολύ, θὰ σπατσρουν--τί λές; 
᾿Απὸ πολὺ νωρὶς τὴν αὐγὴ -- ἀχά- 

Ραγα--θ) ἀρχινεύει κάθε μέρα ἡ 
δουλειὰ γιὰ νὰ γλυτώσουν λίγη 
κάψα. Τὸ χῶμα, θρεγµένο καλὰ ἆ- 
ποθραδίς, πρέπει νὰ πατηθεῖ γερὰ 
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καὶ νὰ σκορπιστεῖ παντοῦ τ᾿ ἄχυρο 
“δύσκολη δουλειὰ-- ποὺ ὅσο προ- 
χωράει ἡ ὥρα καὶ τὸ χῶμα λασπώ- 
νει γίνεται δυσκολότερη. Ὁ ἱδρῦ- 
τας τρέχει σὰν ποτάµι στὸ µου- 
σκεµένο ἀπ᾿ τὰ νερὰ καὶ τὴ λά- 
σπη κορμί, στὰ χέρια καὶ τὰ πόδια 
σηκώνουν καροῦλες, τὰ νεῦρα πιά- 
νονται καὶ τὰ κρέατα πονοῦν, Κι” 
αὐτάνα πρὶν καλὰ - καλὰ ἀρχινέ- 
Ψει τὸ κόψιμο. “Αμα, κάποια ὥρα, 
ἡ λάσπη ἔρθει στὸ ντάµι της, ὁ «μά- 
στορας» στήνει τὸ καλοῦπι καὶ γί- 
γεται ἡ δοκιμή. Οἱ κουθαλητάδες 
φέρνουν λάσπη μὲ μιὰ καζάκα, τὴν 
ἀδειάζουν ἁπάνω στὸ καλοῦπι καὶ 
κεῖνος τὴ σκορπάει σ᾿ οὔλα τὰ μά- 
τια, τὴν πατικώνει καλὰ μὴ τυχὸν 
καὶ μείνουν κούφια, τὴ στρώνει μὲ 
θρεγµένα χέρια κι’ ὕστερα τὸ τρα- 
θάει -- πέντε πλίθες εἶναι ἔτοι- 

µες. Τὶς κυττάει ἀπὸ παντοῦ προ- 
σεχτικἀ μὴ τυχὸν καὶ χρειάζεται 

τίποτας ἡ λάσπη, δίνει τὶς διάτες, 

ἂν χρειάζεται, καὶ ὕστερα ἡ δουλειὰ 
μπαίνει στὴ σειρά. Τὰ συνεργεῖα 

δουλεύουν ἁσταμάτητα μέσ στὸ 
λιοπύρι τοῦ ἁλωνάρη ποὺ κατα- 
καίει τὴν πλάση--πλίθες στὸν ἴσκιο 
δὲ γίνονται, 

Ὅ ἱδρῶτας τρέχει οὔλο καὶ πιὸ πο- 
λὺς, ἡ γλῶσσα στεγνώνει, τὰ χέ- 
ρια καὶ τὰ πόδια πιάνονται ἀπ᾿ τὸ. 
θάρος τῆς καζάκας καὶ τ᾽ ἁδιάκο- 

πο παγαινέλα. Καὶ οἱ ἀγριοφωνά- 
ρες τῶν µαστόρων «λάσπη μωρὲ» 
δὲ λένε νὰ πάψουν μιὰ στιγµή, οὔ- 
τε ἀραιώνουν γιὰ νὰ πάρουν ἀνά- 
σα. Μονάχα στὸ κολατσὸ θὰ καθή- 
σουν λιγάκι γιὰ νὰ ξαποστάσουν 
αἱ νὰ πάει ἡ χαψὰ στὸν τόπο της 
καὶ ὕστερα πάλι τὰ ἴδια. Νὰ σκε-



φτεῖς ὅτι καὶ τὸ τσίπουρο ἀκόμα 
ποὺ τοὺς τρατάρει κάπου - κά- 
που ἡ ᾿νοικοκυρὰ γιὰ νὰ δροσι- 
στοῦν ἢ τὸ τσιγάρο ποὺ τοὺς 
φιλεύει τ᾿ ἀφεντικὸ στὸ πόδι τὸ πέρ- 
νουν, δὲν κάθονται. Τὸ 6ράδυ πέ- 
φτουν στὸ στρῶμα ξεροὶ ἀπ' τὴν 
κούραση καὶ τὰ πονίδια, μὰ τὴν αὐ 
γἡ πάλι τὴν ἴδια ὥρα θᾶναι στὸ 
πόδι -- τὸ χῶμα ὑψώνεται 6ου- 
νὸ ὁλόκληρο ἀκόμα. Κι’ ὅταν ὕστε- 
ρα ἀπὸ κάμποσες µέρες τελέψουν 
θαθὺς ἀναστεναγμὸς θγαίνει ἀπ᾿ τὰ 
φυλλοκάρδια. καὶ δείχνει τὸ λυτρω- 
μό τους --- κάτι ξέραν οἱ παπποῦδες 
Φαίνεται. Μένουν, 6έθαια, πίσω κά- 
µποσα ἀκόμα γιὰ τὶς πλίθες --- γύ- 
ρισµα, πόστιασµα, σκέπασµα -- μὰ 
αὐτάνα ποιός τὰ λογαριάζει; 

"Αν, γιὰ ν᾿ ἀποφύγεις τὴν παι- 
δεψίλα τούτη, θελήσεις νὰ χτί- 
σεις μὲ πέτρα μὴ θαρρεῖς ὅτι 

γλυτώνεις τίποτας, ἐκτὸς κι’ ἂν τὴν 

ἀγοράσεις ἕτοιμη ἀπ τὸ νταµάρι 
πληρώνοντας τὰ μαλλιὰ τῆς κεφα- 
λῆς σου. ᾽Αλλοιώτικα τὰ ἴδια σὲ 

καρτερᾶν -- ἂν ὄχι χειρότερα. Πρέ- 
πει νὰ θρεῖς 6ράχο μὲ πέτρα καλή, 

νὰ τὸν ξεχωνιάσεις ἕνα γύρω θ6α- 

θιά, ν’ ἀνοίξεις λούκια μὲ τὸ λοστά- 

ρι καὶ ὕστερα νὰ θάλεις φουρνέλο 
γιὰ νὰ τὴν σπάσεις -- δουλειά γε- 
µάτη κίντυνα ποὺ δὲν εἶναι γιὰ τὸν 
καθένα. Κι ἅμα πέσουν οἱ µπατα- 
ριὲς τρέχα νὰ μαζώξεις τὶς πέτρες 
ποὺ σκόρπισαν δῶθε - κεῖθε καὶ νὰ 
τὶς φέρεις ὡς ἐκεῖ ποὺ φτάνουν τὰ 
κάρρα -- ἄστα καλλίτερα. 
ὍὭσπου νὰ τελέψουν μὲ τὶς πλί- 

θες θᾶχει μπεῖ πιὰ τῆς Παναγιᾶς ὁ 

μῆνας, Θὰ ξαποστάσουν δυὀὸ - τρεῖς 

μέρες κι’ ὕστερα θὰ πάρουν τὸ δρό- 
μο γιὰ τὸ 6ουνὸ μὲ τὰ ζᾶ φορτω- 
μένα ἐργαλεῖα --- κόφτρες, πριό- 
νες, πριόνια, λιάτες, τσεκούρια -- 
καὶ τ ἀναγκαῖα γιὰ κάνα μῆνα κι” 
ἀκόμα -- ψωμί, φαῖ, κρασί, στρωσί- 

δια. Θὰ τραθήξουν θαθιὰ στὸ δά- 
σος καὶ θ᾽ ἀναζητήσουν ἔλατα γε- 
ρὰ καὶ θεριακώµένα, δίχως κου- 
Φφάλες καὶ σαπίσµατα, γιὰ νὰ θγά- 
λουν τὴ ξυλεία ποὺ χρειάζεται τὸ 
σπίτι -- ἡ δεύτερη τρανὴ φροντίδα: 
ὕστερα ἀπ᾿ τὶς πλίθες. Θὰ τὰ ρί- 
ἔουν, χωρὶς ἄργητα, καταγῆς, 
θὰ τὰ ξεθραχιολίσουν ἀπ᾿ τὰ κλώ- 
για, θὰ τὰ ξεφλουδίσουν γιὰ νὰ: 
στεγνώξουν καὶ θὰ τὰ κόψουν στὸ 
µάκρος ποὺ πρέπει. Σκληρὴ δου- 
λειὰ καὶ τούτη, μἀ δουλεύεις κά- 
τω ἀπ᾿ τὸν ἴσκιο τῶν δέντρων καὶ 
μέσ᾽ τὴ δροσιὰ τοῦ Θθουνοῦ, ποὺ 
ὅσο νἆναι λιγοστεύει τὴν παιδεψί- 
λα. "Αμα συμπληρώσουν τὰ «κού- 
Ίσουρα» θὰ ζέψουν τὰ µουλά- 

ρια καὶ θὰ τὰ σύρουν ὣς τὶς «κυ- 
λίστρες» τῆς πλαγιᾶς γιὰ νὰ κυλί- 

σουν ὣς τὰ ξέφωτα--στὰ χαμηλὰ-- 
ὅπου καρτερᾶν τὰ κάρρα ποὺ θὰ τὰ. 
πᾶν γραμμὴ στὸν «καταρράχτη». 
᾿Απ΄ τὰ «κούτσουρα» τοῦτα θὰ θγεῖ 

κάθε εἶδος ξυλεία--μάνες, δοκάρια, 

πάτερα, καδρόνια, ταµπάνια, τά- 
ὄλες, µισοτάθλες καὶ ὅτι ἀκόμα 

χρειάζεται τὸ σπίτι. Τίποτας δὲν θά: 
πόει χαμένο ἀπὸ δαῦτα, ὣς καὶ τὰ 

ξακρίδια ἀκόμα θὰ Χχρησιμέψουν 
κάπου, ἄλλα γιὰ πετσώµατα στὰ: 
καλύδια κι ἄλλα γιὰ ρίγες στοὺς 

τσατµάδες. Ὁ πατέρας λέει πὼς τὰ 

παλιά χρόνια πέρναν µαζί τους καὶ 
ἕνα «καταρράχτη» τοῦ χεριοῦ καὶ 

2τ/τΤο



ἡ δουλειὰ τράθαε μῆνες ὁλόκλη- 
ρους -- ἔσκιζαν τὰ κούτσουρα κεῖ 
πάνω. "Αλλα, θέδαια, τὰ χρόνια ἐ- 
κεῖνα θὰ μοῦ πεῖς κι’ ἄλλοι οἱ ἄν- 
θρῶποι, μὰ δὲ δαριέσαι, ὁ ἀγώνας 
γιὰ τὸ κεραµμίδι εἶναι πάντα ὁ ἴδιος 
-- δὲν ἄλλαξαν καὶ πολλά. Κατε- 

θαίΐνοντας στὸ χωριὸ -- στὰ μισὰ 
τοῦ Τρυγητῆ --- τοὺς καρτερᾶν κάµ- 
ποσες δουλειὲς ἀκόμα, Καὶ τὸ κυ- 
ριώτερο, µέσα στὸ μικρὸ καλοκαι- 
ράκι, τ᾽ ἁηΔημητριοῦ, πρέπει νὰ 
σκάψουν τὴν ἀσθεστόγουρνα καὶ 
νὰ κατασθέσουν κάµποσα καντά- 
ρια ἀσθέστη -- «κλαρίσιο» ἀπ᾿ τὸ 
Βουνό, ποῦναι καλλίτερος -- γιὰ νὰ 
προκάµει νὰ ψηθεῖ οὔλο τὸ χειμῶ- 
να καὶ νᾶναι ἕτοιμος τὴν ἄνοιξη, 
στὸ ξεκίνημα. 

Καὶ μ αὐτάνα θὰ τελειώσει ἡ φε- 
τεινὴ Χρονιά. Τὸ χειμῶνα δὲν θὰ 
κάµουν τίποτας -- νισάφι πιά. Τὸ 

πολὺ - πολὺ νὰ 6ροῦν χτίστη καὶ 
νὰ συμφωνήσουν μαζί του -- πόσα 

λεπτά γυρεύει, πότε θὰ ξεκινήσει, 

τί χρειάζεται -- πρᾶμα ποὺ μπορεῖ 
ὅμως νὰ γίνει καὶ ξώλαμπρα σὰν 
κατεθοῦν ἀπ᾿ τ' ἀπάνω χωριὰ οἱ 
κουδαραῖοι --- Χτίστες μὲ τ᾽ ὄνομα 

οὔλοι τους. Καὶ τὴν ἄνοιξη -- τὴ δεύ 
τερη χρονιὰ -- μὲ τὰ πρῶτα καλο- 
συνέµατα τοῦ καιροῦ θ᾽ ἀρχινέψει 
ὁ πόλεμος -- ἔτοῦτος κι ἂν εἶναι. 
Μέσα στὶς φούριες τῆς ὄψιμης σπαρ 

μουδιᾶς, στὰ ξεθοτανίσµατα καὶ 

στὶς φροντίδες τ᾽ ἀμπελιοῦ πρέπει 
γ΄ ἀνοιχτοῦν τὰ θεμέλια, νὰ σκα- 
φτεῖ τὸ κατώϊῖ, νἀρθεῖ ὁ ἄμμος ἀπ᾽ 
τὸ ποτάμι νᾶναι οὔλα στὴν ἐντέλεια, 
Καὶ μόλις φτάσουν οἱ χτίστες θὰ γί- 

νει ὁ ἁγιασμός. Ὁ παπᾶς θὰ ψάλλει 
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εὐκές, ὁ νοικοκύρης θὰ θάλει τὴν 

πρώὠτη πέτρα καὶ ὁ πρὠωτομάστορας 
θὰ σφάξει ἀπάνω της μὲ τὸ μυστρὶ 
ἕνα χιονᾶτο Χρονιάρικο κοκκόρι 
γιὰ νὰ «στοιχειώσει» τὸ σπίτι καὶ 
γάναι ἀκατάλυτο. Πολλοὶ χωριανοὶ 
-- συγγενῆδες, φίλοι, γειτόνοι --- θὰ 

παραθρεθοῦν στὸν ἁγιασμὸ γιὰ νὰ 
εὐκηθοῦν τὰ «καλορρίζικα» καὶ ν᾿ 

ἀσημώσουν τὰ θεμέλια, γι’ αὐτόνο 

χρειάζεται καὶ γερὴ «ἑτοιμασία». 

Οὔλοι θὰ πάρουν ἀπ᾿ τὸ γλυκὸ πού 

φκιαξε ἡ νοικοκυρά. γιὰ νᾶναι ἡ 
ζωὴ γλυκειὰ στὸ καινούργιο σπίτι, 

θὰ φᾶνεάπ᾽ τἀρνὶ τῆς σούθλας, ποὺ 
σιγοψήνεται πιὸ κεῖ καὶ θὰ πιοῦν 
ἀπ᾿ τὸ κρασὶ τῆς στίδας γιὰ νά... 
συμπληρώσουν τὶς εὐκὲς καὶ νᾶρ- 
θουν στὸ κέφι νὰ ποῦν κανα τρα- 

γούδι καὶ νὰ φέρουν καὶ καμμιά 
ἐόλτα -- νὰ χορέψουν. Κι’ ἀπ᾿ τὴν 
ἄλλη µέρα τέρμα τὰ ζεύκια καὶ οἱ 
χαρές, τὸ νερὸ θὰ μπεῖ στ᾽ αὐλάκι 

καὶ ἡ δουλειὰ θὰ πάρει τὸ δρόµο 

της. Τὰ κάρρα κουθαλᾶν πότες 
πέτρα γιὰ τὰ θεμέλια, -- νταµαρί- 
σια μὲ γκρίφια ποὺ πιάνει ἡ μιὰ 
στὴν ἄλλη καὶ γίνονται ἕνα κι ὄχι 

ποταµίσια ἀπολειφαδιασμένη ποὺ 

γλυστράει -- πὀτες πλίθες γιὰ τὰ 
τοιχιά, πόὀτες ἀσθέστη, ἄμμο, 
καὶ ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται. Καὶ οἱ µα 
στόροι πελεκᾶνε, χτίζουν, ἀλφαδιά 
ζουν καὶ «ζυγιάζουν». Τὰ ντουθά- 

ρια ἀρχίνεψαν σιγὰ - σιγὰ νὰ ὀγαί 
νουν ἀπ᾿ τὴ γῆς καὶ νὰ ὀρθώνονται 
στὸν ἀγέρα -- ρῖξαν κιόλας ἴσκιο-- 

καὶ τ᾽ ἀνοίγματα -- πόρτες, παρα- 
θύρια, φεγγίτες -- κόπηκαν. ΊἸαι- 

νούργιες ξυλοδεσιὲς στρώνονται κά 

θε µέρα, τὰ πλακώματα σκεπάζουν



τ᾽ ἀνοίγματα, οἱ σκαλωσιὲς ἀνεθαί 

νουν οὔλο καὶ πιὸ ψηλά. Ἡ δουλειὰ 
προχωράει μὲ θιάση καὶ δὲ σκώνει 
καμμιὰ ἄργητα γιά χασομέρι για- 

τὶ εἶναι πολλὰ τὰ ὅσα πρέπει νἁ γί- 

νουν μέσ) στὸ καλοκαίρι καὶ ὁ και- 

ρὸς μαζεύει. Δὲν πέρασε ἕνας μῆ- 
νας καὶ οἱ «μάνες», μπῆκαν στὴ θέ- 
ση τους, οἱ τρύπες γιὰ τὰ ταµπά- 
για μεῖναν πίσω καὶ οὔλο τὸ χτί- 
σµα πῆρε νὰ μοιάζει μὲ σπίτι -- δό- 
ξα σοι ὁ Θεός, Κι’ ἅμα φτάσει στὸ 

ὕψος ποὺ πρέπει -- νἄχουν ἀέρα καὶ 

φῶς οἱ κάµαρες, 6ρ᾽ ἀδερφέ -- οἱ 
χτίστες θὰ τὰ παρατήσουν, -- τέλε- 

ψαν πιὰ--καὶ θὰ μποῦν µέσα οἱ µα- 
ραγκοί. Πρώτη δουλειὰ τουτωνῶν 
εἶναι νὰ τὸ σκεπάσουν.Ο πρωτοµά- 
στορας θὰ ρἰξει τὰ σκέδια καὶ ἀνά- 
λογα μὲ τὴν πεθυμιὰ τοῦ νοικοκύ- 

ρη καὶ τὰ ὅσα ὁ καιρὸς τοῦ τόπου-- 

ἀέρηδες, δροχές, χιόνια, ζέστες -- 

γυρεύει, θ᾽ ἀρχινέψει τὸ συνταίρια- 

σµα τῆς σκεπῆς,--τουρλωτή, ἁμπά- 

σα, µονόπλευρη, δίπλευρη, τετρά- 

πλευρη. Θὰ μποῦν οἱ µαχιάδες καὶ 

οἱ σταυροί, θὰ καρφωθοῦν τὰ κα- 

δρόνια καὶ θ᾽ ἀκλουθήσει τὸ 

πέτσωµα -- δουλειὰἁ στὰ ὕψη μὲ 

κίντυνα πολλὰ, ποὺ θέλει μυαλὸ ᾱ- 

κονισµένο καὶ µεράκι πολύ. Κι ἆ- 

κόµα θέλει περίσσεια προσοχή. 

"Αμα τὸ πέτσωµα «φτάσει στὴν 

κορφὴ στήνεται ὁ λουλουδένιος 

σταυρὸς καὶ ἀρχινεύουν τὰ χαρί- 

σµατα -- τὰ «μαντήλια» -- ποὺ τὸ 

µαστορόπουλο τὰ τελαλάει ἀπὸ κεῖ 

πάνω μὲ δυνατὴ φωνὴ ὥστε ν΄ ἆ- 

κουστοῦν σ’᾿ οὖλο τὸ χωριὸ--«καλῶς 

μᾶς ἢρθε τὸ χάρισμα ἀπ᾿ τὸ µπάρ- 

µπα Κῶτσο, νὰ ζήσει αὐτόνος καὶ 

οὕλη ἡ Φφαμελιά του». 

ὍὉ μπάρµπα Τάκος ἀποφάσισε νὰ 
σκεπάσουν τὸ σπίτι μὲ κεραμίδια 
καὶ ὄχι μὲ πλάκες, ὅπως μέχρι τώ- 

ρα ἔκαναν στὸ χωριὸ -- καλλίτερα 
καὶ ὁμορφότερα εἶναι, καὶ θὰ γλυ- 
τώσουν τὶς τρεχάλες νὰ τὰ φέρουν 
ἀπ᾿ τὸ θουνό. Γιὰ τὰ καλύόδια καὶ τὰ. 
παρακάλυθα θὰ σκεφτεῖ, ἐξ ἄλλου 

Ελέποντας καὶ κάνοντας, εἴπαμε. 

Καὶ σὲ δεύτερο θῆμα ἀκλουθοῦν τὰ 
πατώματα. Πάνω στὶς µάνες θὰ 

μποῦν τὰ ταµπάν:α, θὰ καρφωθοῦν 
τὰ πατόξυλα καὶ οὖλα θὰ τελέψουν 
στὰ γρήγορα -- δὲν ἔχουν τίποτας 

τὸ ξέχωρο. 

᾿Απ τὴ στιγμῆ ποὺ τὸ σπίτι σκε- 
πάστηκε καὶ πατώθηκε ἡ δουλειὰ 
πέρνει ἄλλο δρόµο γιὰ τὸν κάθε 

νοικοκύρη. Κεῖνος ποὺ θιάζεται -- 

καὶ ἔχει θέθαια παράδες -- σωνεχί- 

ζει. Μπαίνουν οἱ κάσες καὶ τὰ ὄξω 

κουφώματα γιὰ νὰ κλειστεῖ τὸ σπί- 

τι καὶ νὰ φυλαχτεῖ ἀπ᾿ τὶς θροχὲς 

καὶ τὶς ὑγρασίες καὶ ὕστερα γίνου- 

ται οἱ διαιρέσεις καὶ τὰ νταθάνια. 

Τοῦτο θάναι τὸ χειμωνιάτικο ----με- 

γάλο γιὰ νὰ θολεῖ -- ἐκεῖνο ἡ κρε- 

θατοκάµαρη -- μεσημθρινὴ γιὰ νὰ 

μὴν εἶναι κρύα --- πιὸ κεῖ ἡ καλὴ 

κάµαρη, ἡ κουζίνα, καὶ ὁπωσδήπο- 

τε, στὸν ἀπάνω πάτο, τὸ «ἄθερ: 

το» γιὰ τὶς χαρὲς καὶ τὶς κα- 

λὲς µέρες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς κακὲς 

-- ὄξω καὶ µακρυά. Θὰἀ γίνει ἡ σκά- 

λα -- ἡ ὄξω πέτρινη, ἡ µέσα ξύλινη 

-- κ ἀπὸ κοντά τ’ ἀλείματα -- χον- 

τρὰ καὶ ψιλὰ -- τ) ἀσθεστώματα 

καὶ τὰ μπογιατίσµατα. Θὰ φκεια- 

χτοῦν τζάκια καὶ παραστιὲς ὅπου 

πρέπει καὶ θὰ μποῦν στὴν κουζίνα 
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ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο --- ντουλάπια, 
νεροχύτες, πιατοθῆκες. Κι’ ἅμα τελέ 
ψουν τὰ µέσα στὸ σπἶτι θ᾽ ἀρχινέ- 
ψουν τ ἀπόξω. Ψηλὴ µάντρα θὰ τὸ 
ζώσει ὁλόγυρα καὶ θαρειὲς αὐλό- 
πορτες θὰ τ) ἀσφαλίσουν -- παύει 
νάναι ἀμπέλι ξέφραγο. Ἡ ἀπάνω 
αὐλὴ θὰ γκαλντεριμωθεῖ, θὰ φυτευ 
τοῦν κλήματα γιὰ τὴν κληµαταρ- 
γιά, θὰ Χχτιστοῦν πεζούλια καὶ 
ἀλτάνες γιὰ τὰ λουλούδια. Στὴν 
κάτω αὐλὴ πάλι, θὰ φυτευτεῖ κα- 
ταμεσὶς ἕνα δέντρο -- καρυδιὰ γιὰ 
σκαμνιὰ- γιὰ νὰ ἰσκιώνουν τὸ κα- 
λοκαίρι τὰ ζωντανὰ καὶ ἕνα γύρω 
Εὰ χτιστοῦν καλύθια καὶ παρακάλυ 
6α--τ’ ἀχοῦρι, ἡ ἀχεριῶνα, τὸ καδο- 
τόπι, οἱ ἀποθῆκες, ὁ σταῦλος, τὸ 
κοτέτσι, τὸ κουνελοκούτετσο. Καὶ 

ὅ,τι Σεµείνει ἀπ τὸ γιούρτι θά 
γίνει μπαχτὲς γιὰ τὰ μυρωδικἀὰ καὶ 
τὰ ζαρζαθάτια καὶ σὲ μιὰν ἄκρη 
θὰ χτιστεῖ ὁ φοῦρνος, τὸ φουρνάκι 
καὶ τὸ πλυσταριὸ -- μακριὰ ὁ κα- 
πνὸς καὶ οἱ μουτζοῦρες, 

"Αμα, ὅμως, ὁ νοικοκύρης δὲν τὰ 
θγάζει πέρα, φκειάχνει µονάχα τ᾽ 

ἀναγκαῖα. Βάζει κουφώματα σ᾿ ἕ- 
γα - δυὸ κάµαρες -- στὰ κατοικού- 
μενα -- κλείνει τ) ἄλλα ἀνοίγματα 
μ΄ ὅ,τι τοῦ περισσέψει --- πλίθες, σα- 
γίδια -- γιὰ μὲ παλιούρια, ἂν δὲν 
τοῦ περισσέψει τίποτας, ρίχνει 

μιὰ ψάθα καταγῆς γιὰ πάτω- 

μα καὶ ἀπὸ πάνω μιὰ κουρελοῦ καὶ 
μπαίνει µέσα καρτερώντας καλλί- 
τερες µέρες γιὰ νὰ τ᾽ ἀποτελειώ- 
σει. Τὰ ξετελέµματα -- εἴτε ἔτσι, 

εἴτε ἀλλοιῶς -- τραθᾶν πολὺ και- 

ρό, χρόνια ὁλόκληρα, καὶ καμμιὰ 
φορὰ δυὸ καὶ τρεῖς γενιὲς παλεύ- 
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ουν γιὰ δαῦτα. "Ὅπως καὶ νἄχουν 
τὰ πράµατα τ’ ἀμπάρια γιὰ τὰ γεν 
νήματα, τὰ κιούπια γιὰ τὸ λάδι καὶ 
ἡ στίθα μὲ τὰ κρασοθάρελα στὸ 
κατώϊ, ὅπως καὶ οἱ κάδες, οἱ καδο- 
ποῦλες καὶ τὰ θαρέλια στὸ καδοτό- 
πι, θὰ μποῦν ὁπωσδήποτε στὴ θέση 
τους γιατὶ εἶναι ἐργαλεῖα καὶ δί- 
Χως αὐτάνα δὲν γίνεται. Κάµποσοι 
ἀνύπαντροι, σὰν δοῦν πὼς λιγοστέ- 
ψαν οἱ παράδες καὶ τὸ σπίτι δὲν τέ- 
λειωσε, ρίχνουν τὴ «ντουφεκιὰ» --- 
παντρεύονται -- καὶ μὲ τὸν ἱδρῶτα 
καὶ τὶς πλάτες τοῦ πεθεροῦ -- τὴν 
προίκα--τ ἀποτελειώνουν. Ὁ µπάρ 
µπα Τάκος σκοπεύει, θέθαια, ν᾿ ἀρ- 
Ρρεθωνιάσει τὸ γιό του στὰ ἔἕετε- 
λέματα δὲν σκέφτεται ὅμως τὴν 
προίκα καὶ τὴ όοήθεια -- σὲ κανέ- 
ναν δὲν ἔδωκα ἀφοῦ θυγατέρες δὲν 
εἶχα, λέει, ἀπὸ κανέναν δὲν θὰ πά- 

ρω ἀκόμα καὶ ἂν τὸ σπίτι μείνει 
στὴ µέση. Αὐτόνο, ἐξάλου εἶναι τῆς 
πρεπειᾶς καὶ τῆς περηφάνειας. 

Ἡ κάθε φαμελιά, προτοῦ μπεῖ στὸ 

καινούργιο σπίτι, δὲ ξαστοχάει νὰ 
κράξει πάλι τὸν παπᾶ καὶ νὰ ψάλει 
μιὰν εὐκὴ --- νάᾶναι καλορρίζικο καὶ 
τυχερὸ καὶ οἱ νοικοκυραῖοι του γε- 

ροὶ -- οὔτε παραλείπει νὰ φέρει ἀπ᾽ 
τὴν ἐκκλησὰ τὰ κονίσµατα ποὺ σα- 
ράντα μέρες τώρα θλογιῶνται στὸ 
ἱερὸ καὶ νὰ τ᾽ ἀπιθώσει στὸ κονο- 
στάσι, μαζὶ μὲ τὰ στέφανα τοῦ ζευ- 

γαριοῦ, ὅπου κάθε 6ράδυ, καὶ τὶς 

Κυριακὲς καὶ τὶς γιορτάδες καὶ τὸ 

πρωῖ ἀνάθει τὸ καντῆλι, 
-- Ας 6οηθάει πάντοτε ἡ Χάρη 

Της, ὅπως ἴσαμε τώρα. 

Τὸ κάθε σπίτι, µεγάλο γιὰ μικρό, 
ἀρχοντικὸ γιὰ καλύθι, τελειωμένο



γιά ἀτέλειώτο, εἶναι Χτισμένο μὲ 
πολὺ ἱδρῶτα καὶ περσότερα «θά- 
σανα καὶ φαρµάκια. Σκληρὴ δου- 
λειὰ καὶ µόχτος χρονῶνε, σφιχτο- 
χεριὰ καὶ κονοµία ποὔφτανε ὡς τὴ 
στέρηση καὶ τὴ ψωμολίμα, ἔγνοιες 
καὶ φροντίδες ὅσες τ’ ἀστέρια τ οὐ- 
ρανοῦ καὶ ὁ ἄμμος τῆς θάλασσας 
χρειαστῆκαν γιὰ νὰ στηθεῖ τοῦτο 
δῶ ποὺ θλέπεις καὶ ν᾿ ἀπαγγειά- 
σει ἡ φαµελιά. Πόσοι καυγάδες καὶ 
μαλλώματα μὲ τοὺς µαστόρους γιὰ 
τὶς σπατάλες, γιὰ τὰ στραθά, γιὰ 

τὸ σήµερα ἔρχομαι κι’ αὔριο δὲν 
ἔρχομαι- ἀραιὰ καὶ ποῦ κανένας κα 
λὸς--δὲν φούντωναν κάθε τρεῖς καὶ 
τόσο τὰ µελίγγια τοῦ νοικοκύρη-- 
κόλπος ἔλεγες θὰ τὸν θαρέσει--καὶ 
πόσες νύχτες δὲν πέρασαν δίχως νὰ 
κλείσει µάτι ἀναλογιζόμενος τὰ χρω 
στιμιὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ τὸν 
ἔπνιγαν; Τί νὰ πρωτοθυμηθεῖ κανέ- 
νας καὶ τί νὰ πρωτοκλάψει; Τὴ φα- 

μελιὰ ποὺ πέρναε μὲ κρεμμύδι κι 
ἐλιά, τὸ χιλιομπαλωμένο ροῦχο τῆς 
γυναίκας γιά τὰ τρύπια παπούτσια 

τῶν παιδιῶν ποὺ ἔμπαζαν νερά; -- 

τὸν ἑαυτό του ἄστον! Πόσες φορὲς 
τὰ πράµατα δὲν ἤρθαν ἀλλοιώτικα 
ἁπ᾿ ὅτι τὰ περίμενε -- ἀνάποδα -- 
καὶ πόσες ἀκόμα δὲν δρέθηκε δί- 
χως πεντάρα στὴν τσέπη -- πανὶ μὲ 
πανὶ -- ἐνῶ ἡ ἀνάγκη καὶ τὸ χρέος 
τοὔσφιγγαν τὸ λαιμό; Μῆνες ὁλόκλη 
ρους --- καὶ χρόνια -- ἔόλεπε ἄνθρω 
πο καὶ κρυθόταν ἄλλοτες γιὰ ν’ ᾱ- 
ποφύγει κείνους ποὺ χρώσταε -- 6α- 
ρὺ πρᾶμα νὰ χρωστᾶς καὶ νὰ ντρέ- 
πεσαι -- καὶ ἄλλοτες γιὰ νὰ μὴν ἆᾱ- 
ναγκαστεῖ νὰ πόει στὸν καφενὲ καὶ 
ξοδέψει τὸ κέρασµα. Καὶ τώρα ᾱ- 

κόµα θυµδται μ᾿ ἀνατριχίλα τὸν 
κυρ- Αργύρη τὸν τοκογλύφο --- ποὺ 
ἀνάργυρο νὰ τὸν κάµει ὁ Θεὸς -- 
ποὺ τριγύριζε, σὰν τ᾽ ὄρνιο στὸ 
Ψοφίμι, καρτερῶντας τὸ γονάτι- 
σµα γιὰ νὰ τοῦ φάει σὲ τόκους 
καὶ ἐπιτόκια -- τρεῖς τὸ λάδι, 
τρεῖς τὸ ξύδι, ἔξη τὸ λαδόξυλο -- 
οὔλο του τὸ 6ιὸς. Βρεθῆκαν. 6έ- 
6αια, δὲ μπορεῖ νὰ μὴν τὸ παραδε- 
χτεῖ, καὶ φίλοι καλοὶ ποὺ τοῦ πα- 
ρασταθῆκαν -- ἀποκοῦμπι γερὸ -- 
καὶ τὸν συντράµαν ὅπως μποροῦ- 
σαν, ἄλλος μὲ δανεικά, ἄλλος μὲ 
ὑλικά, ἄλλος μὲ δουλειὰ -- νᾶναι 
καλὰ οἱ ἀνθρῶποι -- μὰ τὸ χτίσιμο 
ἐνοῦ σπιτιοῦ εἶναι πάντα µπόρα 
ψυχοκαταλύτρα καὶ τὰ σημάδια 
της, σὰν ἀπὸ σίδερο ἀναμένο, δὲν 
σθύνουν ποτές. 

Ἔδωκε, θέθαια, ὁ Θεὸς καὶ οὔλα 

τελειῶσαν καλά. Καὶ τώρα, ἥσυχος 
κάτω ἀπ᾿ τὸ κεραμίδι του, νοιώθει 
κάτι τις ποὺ δὲν λέγεται μὲ λόγια 
-- πρέπει νὰ τὸ ζήσεις γιὰ νὰ τὸ κα- 
ταλάθεις -- καὶ ποὺ ὅσο περσότερο 

µόχτησε καὶ ὑπόφερε κανένας τόσο 
γλυκότερο εἶναι -- ὅσο δυνατότε- 
ρη ἡ µπόρα τόσο λαμπρότερη ἡ µέ- 
ρα π᾿ ἀκλουθάει. Μέσα στὸ σπίτι 
του νοιώθει ἄρχοντας -- θασιλιᾶς 
σωστὸς -- καὶ αὐτόνο τοῦ δίνει τὴ 
ξεκούραση τοῦ κορμιοῦ ἀπ᾿ τὸν κα- 
θημερινὸ µόχτο. Καὶ ἡ χαρὰ τῆς φα- 
μελιᾶς, π᾿ ἀνασταίνεται μέσ στὴ 

ζεστασιὰ του καὶ στὴ σιγουράδα 
γιὰ τ’ αὔριο, θρέξει - χιονίσει, φέρ- 
γει στὴ ψυχή του ἕνα γαλήνεμα πρω 
τόγνωρο, κάτι τις σὰν κεῖνο π᾿ ᾱ- 
ναγορεύουν τὰ θαγγέλια, 
Ὅποιος δὲν ἔχτισε σπίτι... 
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1.--Στὶς 16.1.83 στὰ γραφεῖα τῆς Ε.Φ. 
Μ., ἔγινε ἡ ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῆς 
Ἐπαιρείας, στὴν ὁποία παραθρέθηκαν 
ὅλα τὰ ἐν ἐνεργεία µέλη της. Ὁ Πρόε- 
δρος τοῦ Δ.Σ. ἔκαμε τὸν ἀπολογισμὸ 
τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας κατά 
τὸ 1982 καὶ ὑπόθαλε τὸ σχετικὸ ἰσολογι- 
σµό. Ἡ Γ.Σ., ὕστερα ἀπὸ λεπτομερὴ ἐξέ- 
ταση τῶν ὑποθληθέντων στοιχείων καὶ τὴ 
µελέτη τῆς ἐκθέσεως τῆς ᾿ἘΕξελεγκτικῆς 
᾿Επιτροπῆς, ἐνέκρινε ὁμόφωνα τὴν οἶκο- 
νομικἡ διαχείριση καὶ ἀπάλλαξε τὸ Δ.Σ. 
ἀπὸ κάθε εὐθύνη. 

Ὁμόφωνα, ἐπίσης, ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴ 
Γ.Σ, καὶ ὃ προὐπολογισμὸς 1983, ὕστερα 
ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν σχετικῶν κεφα- 
λαίων. 

᾿Ἐπηκολούθησε ἀπολογισμὸς ὃραστη- 
ῥριότητας κατὰ τὸ χρόνο ποὺ πέρασε -- 
δημοσιεύεται στὶς «ἘΕπικαιρότητες» --καὶ 
συζήτηση γιὰ τὰ διάφορα θέµατα ποὺ ἐν- 
διαφέρουν τὴν 'Εταιρεία. 

Τελειώνοντας, ὁ Πρόεδρος ὑπέδθαλε τὴν 
παραίτηση τοῦ Δ.Σ. λόγω λήξεως τῆς 
θητείας του ,καὶ ἐπακολούθησαν ἀρχαιρε- 
σίες, 

᾿Απὸ τὴν καταμέτρηση τῶν σταυρῶν 
προτιµήσεώς ἐκλέχθηκαν οἱ παρακάτω : 

Γεώργιος Κουτσοκλένης 
Εὐγενία Γερολυμάτου 
᾿ΙἸωάννης Πάλλας 
Γεώργιος Βακράκης 
Γεώργιος Καραΐνδρος 
"Ἰωάννης ᾽Αγουρόπουλος 

Χρυσὼ Δεδούση - Μοσκαχλαειδη ὡς 
τακτικἁἀ µέλη τοῦ Δ.Σ. καὶ οἱ: 

Γεώργιος Μαυροδῆμος 
Ἠλίας Κοντονίκος 
Θωμᾶς Διακομανώλης ὡς ἀναπληρω- 

µατικά, 
᾿Επίσης ἐκλέχθηκαν οἱ: 
Θωμᾶς Διακομανώλης 
Στέλιος Κουρελῆς καὶ 
Κ. Κατσικούλης µέλη τῆς ἜἘξελεγκτι- 

κῆς ᾿Επιτροπῆς. 
2.-- Στὶς 21.1.83 συνῆλθε τὸ νεσεκλε- 

γὲν Δ.Σ, τῆς Εταιρείας σὲ πρώτη συνε- 
δρίαση καὶ συγκροτήθηκε οἳ σῶμα ὡὣς 
ἀκολούθως: 

Πρόεδρος: Γεώργιος Μουτσοκλένης 
᾿Αντ)δρος: Εὐγενία Γερολυμάτου 
Γεν. Γραμματέας: ᾿Ιωάννης Πάλλας 
Ταμίας: Τεώργιος Καραΐνδρος 
"Ἔφορος: Χρυσὼ Μοσκαχλαειδῆ. 
Μέλη: ᾿Ιωάννης ᾽Αγουρόπουλος, Γεώρ 

γιος Βακράκης. 
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Ἄν- Συνεχίστηκαν οἱ προσφορὲς γιά τὴν 
οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς Εταιρείας. 

Οἱ παρακάτω συμπατριῶτες μᾶς ἀπέ- 
στειλαν τὰ ἀντίστοιχα ποσά: 

Δρχ. 
Γεώργιος Βακράκης, "Αμϕισσα 1600, 
Γρηγόριος Χασιακός, ᾿Αθῆνα 300 
Γεώργιος Μποθιάτσης, ᾿Αργυροκά- 

στρου 14, Γουδὶ 1000 
᾿Αχιλλέας Π. Τριάντης, "Αμϕισσα 700 
Ἐπαμ. Ράΐκος, "Αμϕισσα 2000 
Θεμιστ. Τζαμτζῆς, ”Αμϕισσα 1000 
Γεώργιος Καραΐνδρος, "Αμϕισσα 1000 
᾿]ωάννης ᾽Αναγνωστόπουλος, Δελφοὶ 1000: 
Κων. Παπανικολάου, ᾿Αθῆνα 1000: 
Εὐθύμιος Ζουμᾶς, "Αμϕισσα 500 
Δημήτρης καὶ Ελένη Κολοθοῦ εἰς 

μνήμην Πασχάλη Μασαπίδη 2000: 
Μικόλαος Δημητρίου, ᾿Αθῆνα 1000 
Ἀτέλιος Λιάκος, ᾿Αθῆνα 1000: 
Βοδούλα Σταθάκη, Γαλαξείδι 1000 
Δήμητρα Τσαγκρινοῦ, "Αμϕισσα 500 

Ἡ "Εταιρεία εὐχαριστεῖ θερμὰ ὅλους, 
4. ᾽Ανταποκρινόμενοι στὴν πρόσκλη- 

σή µας τοῦ προηγουμένου τεύχους καὶ 
στὴν πρόταση τοῦ Προέδρου τῆς Ἔται- 

ρείας (6λ. σελ. 2)754) γιὰ προεγγραφὴ 
στὸν ὑπὸ ἔκδοση 6’ τόμο τῶν «ΦΩΚΙΚΩΒΡ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», οἱ παρακάτω ἀναγνῶστες 
: φίλοι τῆς Ἑταιρείας δήλωσαν προξεγ- 
γραφὴ γιὰ τὸν ἀντίστοιχκο ἀριεμὸ ἄντι- 
τύπων: 

ἀντίτυπα 

Γεώργιος Κουτσοκλένης 19 
Δρόσος Κραδαρ΄όγιαννος 10 
Βασ. Πικολέτος 10 
Γεώργ. Βακράκης 10 
Αλ. Παπαλεξανδρῆς 10 
᾿Τωάν. ᾿Αργυρόπουλος 10 
Δημ. Κολοδθὸς 10 
Εόγ. Γερολυμάτου 10 
Χρυσὼ Μοσκαχλαειδῆ 10 
Σωτ. Ζήσιμος 10 
Γεώργ. Καραΐνδρος 10 
Σ]ωάν. Πάλλας 10 
Θωμ. Διακομανώλης 10 
᾿Γωάν. Δημητρέλος 10 
᾿Γώάν. ᾽᾿Αναγνωστόπουλος 3 
Στυλ. Κουρελῆς 10 
Δημ. Παπανικολάου 15 
Νικ. Λάῑος 5 

Εῴστ. Σκεπαρνιᾶς 5 
᾿ωάν. Καφρίτσας 5 
χων. Τσακαλάκης 5 
Γεώργ. Μπουλούμπασης 5 

Οἵ  προεγγραφὲς συνεχίζονται,



Ἐπιτρέπεται ἡ μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀναδημοσίευση τῶν κειμένων, μὲ τὴν 

προὐπόθεση νὰ γίνεται μνεία τοῦ περιοδικοῦ, ὅπου πρωτοδημοσιεύθηκε 

καὶ νὰ δημοσιεύεται ὁ πρόλογος ἢ τὸ σχόλιο τῆς συντάξεως, ἂν ὑπάρχει.



: εδρα ὡ 
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